
НАЦРТ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 6. и 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,  93/12, 99/2013 усклађени 
дин. изн., 125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – 
усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018 – 
усклађени дин. изн., 95/2018 – др.закон, 86/2019 –усклађени дин. изн. и 126/2020 – 
усклађени дин. изн.) и члана 40. Статута општине Ббаушница („Скупштински преглед 
општине Бабушница“, број 4/19 и 7/19-исправка), а на основу иницијативе Општинског 
већа општине Ббаушница, број 06-114-10/2020-3 од 11.12.20220. године,  Скупштина 
општине Бабушница на седници од __________, доноси 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И 
НАКНАДАМА КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА  
 

Члан 1.  
 

У Одлуци о локалним административним таксама и накнадама које својом 
делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница(„Скупштински преглед 
општине Бабушница“, број 17/13 и 20/2015), у делу- Тарифа локалне административне 
таксе и висине накнаде коју својом делатношћу остварује Општинска управа Тарифни 
број 25 се БРИШЕ. 

 
Члан 2.  

 
У свему осталом Одлука о локалним административним таксама и накнадама које 

својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница остаје непромењена.  
 

Члан 3.  
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Скупштинском прегледу 
општине Бабушница“. 

 
Број: 434-7/2020-2 
У Бабушници, дана ______.2020. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА  
 

Председник, 
Далибор Јоцић 

 



О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за  доношење Одлуке о измени Одлуке о локалним 
административним таксама и накнадама које својом делатношћу остварује Општинска 
управа општине Бабушница(„Скупштински преглед општине Бабушница“, број 17/13 и 
20/2015) налази се у члану 32. Закона о локалној самоуправи,  члану 6. и 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе и члану 40. Статута општине Ббаушница.  

Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да су изворни 
приходи јединице локалне самоуправе, између осталог, и административне таксе и друге 
накнаде у складу са законом, док је чланом 7. истог закона прописано да стопе изворних 
прихода, начин и мерила за одређивање висине локалних такси и других накнада утврђује 
скупштина јединице локалне самоуправе. 

 Одлуком о локалним административним таксама и накнадама које својом 
делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница(„Скупштински преглед 
општине Бабушница“, број 17/13 и 20/2015), тарифним бројем 25 прописане су следеће 
накнаде:  

1. Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих-160 динара 
2. Уверење о држављанству-110 динара 
3. Интернационални извод из МКР, МКВ, МКУ-220 динара, 
4. Записник о венчању-160 динара 
5. Решење о накнадном упису-220 динара 
6. Потврда о накнади уписа-160 динара 
7. Образац за личне карте-60 динара.  

 
На седници Општинског већа општине Бабушница одржаној 11.12.2020. године, 

Председница општине покренула је иницијативу, број 06-114-10/2020-3 да се ове накнаде 
укину. Иницијатива је прихваћена од стране Општинског већа општине Бабушница.  

У складу са иницијативом Општинског већа општине Ббаушница, број 06-114-
10/2020-3 од 11.12.2020. године, израђен је Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним 
административним таксама и накнадама које својом делатношћу остварује Општинска 
управа општине Бабушница. 


