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На основу члана 4  Закона о административним таксама ("Службени лист ЦГ", број 18/19), 
члана 38 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи („Службени лист ЦГ“, бр. 2/18, 
34/19 и 38/20 ) и члана 36 став 1 тач. 2 и 8 Статута Општине Беране ("Службени лист ЦГ - 
Општински прописи", броj 42/18), након добијања сагласности Владе Црне Горе бр: 07-

2049 од 19.03.2020. године, Скупштина Општине Беране, на сједници одржаној  30. и 31. 
маја 2020. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  

ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 

Предмет 

Члан 1 

Овом одлуком уређује се плаћање локалних административних такси за списе и 
радње пред органима локалне управе и службама општине Беране. 

 

Употреба родно осјетљивог језика 

Члан 2 

Изрази који се у овој одлуци користе за физичка лица у мушком роду 
подразумијевају исте изразе у женском роду. 

 

Тарифа за локалне административне таксе 

Члан 3 

Локалне административне таксе плаћају се у висини која се утврђује Тарифом о 
локалним административним таксама која је саставни дио ове одлуке (у даљем тексту: 
Таксена тарифа). 

 

Уплата локалне административне таксе 

Члан 4 

Уплата локалне административне таксе врши се на уплатни рачун Општине Беране,  
у складу са прописом којим се уређује начин уплате јавних прихода. 
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Извршење таксене обавезе 

Члан 5 

Таксена обавеза за локалне административне таксе која је настала до дана ступања 
на снагу ове одлуке, плаћа се у складу са Одлуком о локалним административним таксама 
Општине Беране, која је била прописана у тренутку настанка таксене обавезе. 

                                          Примјена тарифног броја 15 

                                                            Члан 6 

Тарифни број 15 примјењиваће се до ступања на снагу Плана генералне регулације 
Црне Горе. 

Престанак важења 

Члан 7 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним 
административним таксама ("Службени лист ЦГ - општински прописи", број 22/07).  

Ступање на снагу 

Члан 8 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу ЦГ - 
општински прописи". 

 
 

Скупштина Општине Беране 
 
 
Број: 02-016/20-122 
Беране, 01. 06. 2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                        Новица Обрадовић 
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ТАРИФА ЗА ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 

Сви новчани износи су исказани у еврима (€). 

 

I. ПОДНЕСЦИ 

Тарифни број 1 

За захтјев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом одлуком није 
другачије прописано.................................................................................................................................... 2,00. 

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима 
странка захтијева само брже поступање по раније поднијетом захтјеву. 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за захтјеве за остваривање права на 
премије и регресе (подстицање пољопривредне производње). 

  

Тарифни број 2 

За жалбе против аката (рјешења) које доносе органи локалне управе и службе, ако 
овом одлуком није другачије прописано ........................................................................................ 3,00. 

Напомена: 

Такса по овом тарифном броју плаћа се за жалбе против рјешења донесених по 
службеној дужности и по захтјеву странке, ако овом одлуком није другачије 
прописано. 

II. ОПОМЕНА 

Тарифни број 3 

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу...............................................................2,00.  

III. РЈЕШЕЊА 

Тарифни број 4 

За сва рјешења органа локалне управе за која није прописана посебна такса...........3,00.  

Напомена: 

Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, такса по овом тарифном броју се 
плаћа онолико пута колико има лица којима се рјешење уручује. 
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Тарифни број 5 

1) За жалбу против рјешења локалног пореског органа донијетог у пореском 
поступку у првом степену .......................................................................................................................5,00. 

 2) За пореске акте које локални порески орган доноси у пореском поступку по 
захтјеву 
странке...............................................................................................................................................................5,00. 

 

Тарифни број 6 

На уложене ванредне правне љекове .............................................................................................10,00. 

  

IV. УВЈЕРЕЊА 

Тарифни број 7 

За увјерења која издају органи локалне управе, ако овом одлуком није другачије 
прописано .........................................................................................................................................................3,00. 

Тарифни број 8 

За изводе из јавних евиденција које воде органи локалне управе и службе општине, 
осим за изводе из Тарифног броја 13 тач. 1 и 2...........................................................................3,00. 

  

V. ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 

Тарифни број 9 

1) За овјеру потписа, преписа, аутентичности рукописа и фотокопија (од сваког 
полутабака оригинала).............................................................................................................................2,00. 

2) За овјеру превода плаћа се 30% од таксе из тачке 1) овог тарифног броја. 

Напомена: 

1) Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од двије стране 
нормалног канцеларијског формата или мањег. 

2) Ако је рукопис, односно препис чија се овјера врши писан на страном језику, плаћа 
се двострука такса из овог тарифног броја. 
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Тарифни број 10 

За овјеру пуномоћја, сагласности,  личних изјава (изјава о саставу породичног 
домаћинства, потврда о животу и сл. ).........................................................................................3,00. 

Тарифни број 11 

За овјеру цјеновника................................................................................................................................3,00. 

Тарифни број 12 

За овјеру уговора ......................................................................................................................................3,00.  

 

VI. ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ УПРАВЕ 

Тарифни број 13 

1) За извод из матичног регистра вјенчаних ................................................................................2,00. 

2)За извод из матичне књиге вјенчаних намијењених иностранству 
(интернационални извод)........................................................................................................................7,00. 
 

За списе и радње у поступку склапања брака: 

3) -  у службеним просторијама у току радног времена........................................................20,00;                    
-  у службеним просторијама нерадним данима........................................................................30,00; 
- ван службених просторија нерадним данима..........................................................................60,00; 
- ван службених просторија у дане државних и вјерских празника...............................80,00. 

  

VII. ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊЕ 

ОБЈЕКАТА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Тарифни број  14 

За рјешење којим се одобрава претварање заједничких или посебних дјелова 
стамбене зграде у пословни простор, односно стан…………………………   ……………...30,00. 

  

Тарифни број 15 

За рјешење којим се одобрава изградња помоћног објекта (гараже, оставе, ограде и 
сл.)..................................................................................................................................................................... 10,00 . 
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Тарифни број 16 

-рјешење о давању сагласности на елаборате о процјени утицаја на животну 
средину...............................................................................................................................................................20,00. 

 

VIII. ТАКСЕ ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ 

Тарифни број 17 

За рјешење којим се одобрава постављање или замјена фирме или натписa...........10,00. 

Тарифни број 18 

За рјешење којим се одобрава депоновање грађевинског материјала на јавним 
површинама ради извођења радова……….......................................……………………………...   10,00. 

 

Тарифни број 19 

За давање сагласности за упис у регистар сакупљача, односно превозника 
отпада………………………………………………….........................................………………………………….20,00. 

Тарифни број 20 

За давање сагласности на план управљања грађевинским отпадом из оквира 
надлежности органа локалне управе…………………………..............…………...................………20,00. 

 

IX. ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И ПУТЕВА 

 

Тарифни број 21 

За рјешење којим се издаје лиценца за обављање ауто такси, градског и приградског 
превоза путника и превоза терета, из оквира надлежности органа локалне 
управе................................................................................................................................................................3,00. 

Тарифни број 22 

 

За рјешење којим се утврђује испуњеност услова за издавање извода из лиценце 
............................................................................................................................................................................ 3,00. 
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Тарифни број 23 

За издавање одобрења за обављање превоза за сопствене потребе...............................5,00.  

Тарифни број 24 

За рјешење којим се одобрава вршење ванредног превоза ................................................5,00. 

 

X. ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Тарифни број 25 

За рјешење о категоризацији угоститељског објекта, и то:  

-   за ресторане................................................................................................................................................3,00. 

- пружање  услуга  смјештаја  у домаћинству (соба,  туристички апартман, кућа  и 
камп) у којима услуге пружају физичка и правна лица........................…………………      3,00. 

 

XI. ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

Тарифни број 26 

За рјешење о пренамјени пољопривредног земљишта........................................................ 50,00. 

 

Тарифни број 27 

За издавање рјешење о утврђивању испуњености услова и начина остваривање 
права на воду, и то:  

1) За рјешење о водним условима .................................................................................................... 30,00; 

2) За рјешење о водној сагласности ............................................................................................... 40,00; 

3) За рјешење о водној дозволи ........................................................................................................ 50,00. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Одлуке о локалним административним таксама садржан 
је у одредбама члана 4 Закона о административним таксама, члана 38 став 1 тачка 8 
Закона о локалној самоуправи и члана 36 став 1 тач. 2 и 8 Статута Општине Беране.  

Чланом 4 Закона о административним таксама прописано је да тарифу за 
административне таксе из надлежности општине, Главног града, општина у оквиру 
Главног града и Пријестонице  утврђује надлежни орган општине, уз сагласност 
Владе Црне Горе. 

Чланом  38 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине уводи и утврђује општинске порезе, таксе, накнаде и друге сопствене 
приходе. 

Чланом 36 став 1 тачка 8 Статута општине Беране прописано је да Скупштина 
општине уводи и утврђује општинске порезе, таксе, накнаде и друге сопствене 
приходе, а чланом 36 став 1 тачка 2 да Скупштина у вршењу послова из своје 
надлежности доноси прописе и друге опште акте.  

Овом одлуком је утврђен предмет, употреба родно осјетљивог језика, висине 
локалних административниих такси.  

Прелазним одредбама предложене одлуке прописан је начин наплате таксе за списе 
и радње код органа локалне управе за које је таксена обавеза настала до дана 
ступања на снагу ове одлуке.     

Саставни дио одлуке је и Таксена тарифа, којом су прописани износи локалне 
административне таксе која се наплаћују за одговарајуће списе и радње пред 
органима локалне управе и службама. За списе и радње који су слични списима и 
радњама пред органима државне управе, тарифе су утврђене до износа које је 
утврдио закон, а за списе и радње које се врше пред органима локалне управе, на 
основу Закона о локалној самоуправи и других материјалних прописа, а које није 
препознао Закон о административним таксама, утврђене су таксе у границама које 
закон прописује за сличне списе и радње пред органима државне управе. 

У односу на досадашњу Одлуку о административним таксама, која је донијета 2003. 
године, задржан је исти број тарифних бројева, с тим што је сагласно, новим 
законским прописима један број тарифних бројева брисан због ненадлежности 
органа локалне управе и служби за поступање у одређеним стварима, док је са друге 
стране, такође сагласно законским прописима  утврђена надлежност органа локалне 
управе и служби за поступање у одређеним стварима. 
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Највише тарифних бројева је брисано из области грађевинарства, због укидања 
надлежности органа локалне управе у поступку издавања грађевинске дозволе и 
осталих пратећих одобрења за изградњу објеката. 

Примјена Тарифног броја 15 који се односи на помоћне објекте спроводиће се до 
доношења Плана генералне регулације Црне Горе, сходно члану 223 Закона о 
планирању простора и изградњи објеката, којима се уређују помоћни објекти 
примјењиваће се до доношења  плана генералне регулације Црне Горе. 

У поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије и економски развој 
сагласно члану 29. Одлуке о начину и поступку учешћа локалног становништва у 
вршењу јавних послова,  организовао је јавну расправу поводом Нацрта ове одлуке. 
Након спроведене јавне расправе,  обрађивач је сачинио Извјештај о спроведеној 
јавној расправи, након чега је утврђен Предлог одлуке који је достављен на 
сагласност Влади Црне Горе. 

Сходно напријед наведеном, предлаже се да Скупштина Општине Беране донесе 
Одлуку о локалним административним таксама у предложеном тексту. 

 

                                  

 


