
На основу члана 6.став 1. тачка 12) и 7) Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/06),  члана 32. став 1. тачка 13) 
и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/07) и члана 35. став 1. тачка 12) Статута града Ваљева (''Службени 
глсаник града Ваљева'' број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној ------------2008.године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА  

ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВАЉЕВО 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о накнадама за рад општинске управе Ваљево (''Службени 
гласник РС'' број 11/07, 12/07 и 22/07) назив одлуке мења се и гласи: 
''Одлука о накнадама за рад Градских управа града Ваљева''. 

 
Члан 2. 

 
Члан 1. Одлуке мења се и гласи: 

 ''Овом одлуком утврђују се: обавеза накнаде стварних трошкова, ( у 
даљем тексту: накнада) за рад Градских управа града Ваљева, који настану 
у вези са радњама које Градске управе града Ваљева предузимају из своје 
надлежности по захтевима физичких и правних лица, висина накнаде, 
обвезници накнаде, начин плаћања, настанак обавезе, ослобађање од 
плаћања и друго од значаја за утврђивање накнаде''. 
 

Члан 3. 
 

У члану 2. речи ''Општинске управе Ваљево'' замењују се речима  
''Градских управа града Ваљева''. 
 

Члан 4. 
 

У члану 4. речи ''општине Ваљево'' замењују се речима ''града 
Ваљева'', а  речи ''Општинске управе'' замењују се речима ''Градских управа 
града Ваљева''. 
 

Члан 5. 
 

Члан 10. мења се и гласи: 
''Ако овом одлуком није друкчије прописано, ослобађају се плаћања 

накнаде: 



-државни органи, органи града и организације обавезног социјалног         
осигурања, 
-организације Црвеног крста, 
-организације регистроване за обављање делатности у области друштвене 
бриге о деци и омладини и социјалне заштите, 
-установе основане од стране града''. 

 
Члан 6. 

 
У члану 15. речи ''Општинске управе'' замењује се речима ''Градске 

управе'', а речи ''Општинско веће општине Ваљево'' замењује се речима 
''Градско веће Града Ваљева''. 
 

Члан 7. 
 
Тарифа накнада за рад општинске управе Ваљево мења се и гласи: 
 
'' ТАРИФА НАКНАДА ЗА РАД ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА 
 
 
I РЕШЕЊА 
 
 
Тарифни број 1.                                                                      ДИНАРА 
 
1.Накнада за доношење решења о накнадном упису и то: 
 
-у матичне књиге рођених и умрлих                                                          289,00 
-промена личног имена у матичним књигама                                           578,00 
 
2.Накнада за доношење решења о закључењу брака преко пуномоћника 
                                                                                                                      578,00 
 
 
Тарифни број 2.   
                                                                                                                                        
Накнада за:   
                                                                                            
1. доношење решења о  промени намене пољопривредног земљишта  
                                                                                                                      416,00 
2. захтев за утврђивање испуњености услова 
   за осемењавање стоке или 
   преношење оплођене јајне ћелије                                                          924,00 
 
3.захтев за одређивање мушког приплодног грла 
   за природно парење                                                                                924,00 



 
 
Тарифни број 3. 
 
Накнада за: 
 
1.  решење којим се одобрава реконструкција, изградња или употреба   
    објекта чији је инвеститор физичко лице  и то: 
 
     - за сваки економски објекат у пољопривреди                                    173,00 
     - за остале грађевинске објекте                                                            416,00 
 
 
2. решење којим се одобрава изградња или реконструкција  објекта  чији  
    је ивеститор правно лице плаћа се  од 0,05% на планирану  
    инвестициону  вредност објекта, 
 
 
3. решење којим се одобрава употреба објекта  
   чији је инвеститор правно лице                                                            6.355,00  
 
 
4. потврду пријаве изградње објекта и  извођења радова за које се не 
    издаје одобрење за изградњу и то: 
 
4.1.  за изградњу помоћног објекта који  
служи коришћењу стамбеног објекта                                                        462,00  
 
4.2. за појединачне електродистрибутивне 
 стубове и типске трансформаторске 
 станице                                                                                                     1.733,00  
 
 4.3. за адаптацију и санацију објекта                                                       763,00 
 4.4.  за промену намене објекта без извођења     
радова                                                                                                          305,00  
 4.5.  за инвестиционо одржавање објекта                                                462,00  
 4.6.  за текуће одржавање објекта                                                            231,00  
 
 
Тарифни број 4. 
 
Накнада за : 
 
1.  пријаву припремних радова                                                                  462,00                                                
 
 



2.  издавање потврде о усаглашености  
изграђених  темеља са главним пројектом, и то: 
- за стамбене објекте                                                                                  763,00                                                               
- за стамбено – пословне објекте                                                           1.225,00                                                 
- за пословне објекте                                                                               1.525,00                                                              
 
пријаву почетка извођења радова 
                                                                                                                      462,00 
 
Тарифни број 5. 
 
Накнада за : 
 
1. захтев за издавање обавештења о 
    могућностима и ограничењима уређења  
    простора  и парцелације 
1.1. за физичка лица                                                                                   763,00                                                                         
1.2. за правна лица                                                                                  1.525,00                                                                              
 
2.захтев за издавање извода из урбанистичког плана, 
    односно акта о урбанистичким условима            
2.1. за физичка лица                                                                                   462,00                                                                          
2.2. за правна лица                                                                                  1.502,00    
                                                                                        
 
3. потврду  да је  урбанистички пројекат 
    урађен у складу са урбанистичким планом 
3.1. за физичка лица                                                                                4.576,00                                                          
3.2. за правна лица                                                                                  7.626,00 
 
4.потврду да је идејни пројекат  урађен у складу са изводом урбанистичког 
плана, односно актом о урбанистичким условима               
  4.1. за физичка лица                                                                                 763,00                                                                          
  4.2. за правна лица                                                                                2.542,00 
 
5.Захтев за издавање извода из урбанистичког плана, акта о урбанистичким 
условима, обавештења о условима за издавање одобрења за изградњу 
односно документације која се прилаже уз захтев за објекте изграђене или 
реконструисане без грађевинске дозволе (легализација): 
 
                                              упросечена  + накнада за материјалне =  укупно 
                                                накнада                     трошкове 
 
5.1. за објекте:                      
-до 30м2 бруто површине          381,00       +        381,00                           763,00 
-до 100м2 бруто површине        844,00       +       381,00                         1.225,00 



-до 150м2 бруто површине      1.687,32      +       381,50                         2.068,00 
-до 250м2 бруто површине       3.351,00     +        381,00                        3.732,00 
-до 500м2 бруто површине       6.289,00     +        381,00                        6.670,00 
-до 1000м2 бруто површине  12.582,00      +        381,00                      12.963,00 
-до 2000м2 бруто површине  25.165,00      +        381,00                      25.546,00 
-преко 2000м2 бруто површине                                                              50.838,00 
 
-за стамбено-пословне објекте накнада се увећава за 20% од износа 
упросечене накнаде, за пословне објекте накнада се увећава за 50% од 
упросечених износа, осим за пољопривредне објекте (економске, фарме и 
сл.) и привредно производне објекте, 
 
-за објекте који се граде на подручју за које је инвеститор финансирао 
израду урбанистичког пројекта до 13.05.2003.године или другог 
урбанистичког плана и акта и за објекте изграђене без грађевинске дозволе 
(легализација), накнада се умањује за 50% од износа упросечене накнаде. 
 
5.2.за објекте инфраструктуре осим за саобраћајнице                        1.271,00 
 
5.3.за објекте саобраћајне инфраструктуре  по м1: 
-магистралне и регионалне путеве                                                              15,00 
-некатегорисане и локалне путеве                                                                8,00 
-магистралне градске саобраћајнице                                                          15,00 
-остале улице                                                                                                  8,00 
-тротоари                                                                                                          6,00 
-железничка пруга                                                                                         15,00 
 
5.4.израда комплетних урбанистичко-техничких услова за изградњу 
паркиралишта, по паркинг месту : 
-за путничка возила                                                                                      81,00 
-за теретна возила                                                                                      150,00 
 
5.5.извод из урбанистичког плана  
-за потребе парцелације                                                                            635,00 
-остали изводи из урбанистичког плана, обавештења                            381,00 
 
5.6.објекти јавне гараже, мостови, бензинске станице и остали објекти који 
нису обухваћени овим тарифним бројем у износу од 2 промила на 
предрачунску вредност. 
 
5.7.за уступање донетог урбанистичког плана наплаћују се стварни 
трошкови израде копије:(уступање копије урбанистичког плана врши се на 
захтев заинтересованог лица у складу са тачком 5. овог тарифног броја) 
 
-конкретни материјални трошкови који зависе од захтева заинтересованог 
лица (фотокопирање, нарезивање ц.д.) 



-накнада за рад органа по једном захтеву                                                635,00 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
Упросечена накнада из тачке 5. овог тарифног броја подразумева да сваки 
изграђени квадрат за објекте изграђене или реконструисане без 
грађевинске дозволе (легализација) учествује у изради планске 
документације са одређеним процентом у односу на тржишну цену 
изградње квадрата. 
 
 
Накнада по овом тарифном броју не обухвата трошкове прибављања 
техничких услова од надлежних комуналних предузећа, услова Завода за 
заштиту споменика културе, разних студија, мишљења или сагласности. 
 
II УВЕРЕЊА 
 
Тарифни број 6.    
                                                                        
Накнада  за: 
 
1.издавање уверења о подацима на основу евиденције из регистра радњи 
општине Ваљево,                                                                                       116,00 
 
2.издавање уверења  која издају Градске управе Града Ваљева из области 
поверених послова, ако није другачије одређено,                                   116,00 
 
3. издавање уверења о слободном брачном стању                                 578,00 
 
 
III ПРЕПИСИ 
 
Тарифни број 7. 
 
Накнада за преписивање службених аката или докумената 
које се врше код органа: 
 
1.кад преписивање или фотокопирање врши орган –  
од полутабака оригинала                                                                           173,00 
 
2.кад преписивање врши лице које има правни интерес –  
од полутабака оригинала                                                                           116,00 
 
 
 



 
 
 
Тарифни број 8.  
 
Накнада за:  
                                                                               
1.за одлучивање  
      о потреби израде процене утицаја                                                      982,00 
      2. за   одређивање 
     обима и садржаја студије о процени утицаја                                       982,00 
3. за  давање сагласности  
     на студију о процени утицаја                                                                 982,00 
      4. за  давање сагласности  
     на студију о процени утицаја  
затеченог стања                                                                                          982,00 
 5. за ажурирање студије о процени утицаја : 
  - за  одређивање  
     обима и садржаја студије о процени утицаја                                       982,00 
       - за  давање сагласности  
     на студију о процени утицаја                                                                 982,00 
 
6.  за  давање мишљења  
    о вршењу експлоатације камена 
    песка, шљунка и опекарске глине   
    за сопствене потребе                                                                              982,00 
 
 
V РАЗНО 
 
Тарифни број 9. 
 
Накнада  за:  
 
1.регистрацију и оверу појединачног реда 
   вожње за градски и приградски саобраћај                                          1.502,00 
                                 
НАПОМЕНА: 
Накнада по овом тарифном броју плаћа се за сваки појединачни ред вожње 
за градски и приградски саобраћај чија се овера захтева. 
 
2. захтев за одређивање стајалишта за 
    јавни превоз: 
 
-за физичка лица                                                                                         462,00 
-за правна лица                                                                                        1.803,00 



 
3.захтев за издавање услова за техничко  
регулисање саобраћаја: 
 
-за физичка лица                                                                                         462,00 
-за правна лица                                                                                        1.803,00 
 
 
4. пријаву за категоризацију собе за  
изнајмљивање туристима и за промену 
категорије                                                                                                     404,00 
 
 
5.пријаву за категоризацију куће и стана за 
изнајмљивање туристима и за 
промену категорије                                                                                     763,00 
 
6. закључење уговора о откупу стана или 
анекса уговора о откупу стана                                                                   693,00 
 
7.За пријаву о одржавању забаве у угоститељском објекту: 
 
-свадбе, испраћај у војску                                                                           809,00 
-другарске вечери и друге забаве које организују привредна друштва,  
 организације и удружења, изузев матура и испраћаја у пензију   
                                                                                                                   1.421,00                                                                                                            
-матуре и испраћаји у пензију                                                                    751,00 
 
 
8.За изводе  из матичних књига: 
-на домаћем обрасцу                                                                                    81,00 
-на међународном обрасцу                                                                        439,00 
 
 9.За оверу 
 -потписа                                                                                                         58,00 
 -преписа или аутентичности рукописа 
   (по страни)   
                                                                                                                        20,00 
10.За чин закључења брака : 
 
-У посебно одређеној службеној просторији  
1. у току радног времена                                                                            924,00 
2. ван радног времена                                                                             1.733,00                                                                         
 
-Ван посебно одређене службене просторије                                       8.000,00 
 



 
Тарифни број 10. 
 
Накнада за: 
 
1.Издавање сала у  
згради града Ваљева дневно: 
 
-велика сала                                                                                             6.000,00 
-мала сала                                                                                                4.000,00  
-округла сала                                                                                            4.000,00 
                                                                                               
НАПОМЕНА: 
 
Ослобађају се плаћања накнаде по овом тарифном броју поред лица из 
члана 10.ове Одлуке и : 
-удружења инвалидних лица  
-политичке странке, друге политичке организације или групе грађана које 
имају одборнике у Скупштини града Ваљева 
 
 
Тарифни број 11. 
 
1.Уређивање, штампање и дистрибуција Службеног гласника града   
   Ваљева, 
- за један примерак                                                                                     231,00 
- годишња претплата                                                                               4.622,00 
 
Тарифни број 12. 
 
1.Опомена да се плати дужна накнада                                                   161,00''. 
 

 
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 
 


