
 

 

На основу чл. 6. тачка 12. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник 

РС», број 62/06) и члана 40., 84. и 85. Статута града Лознице («Сл.  лист  града  Лознице»,број 

19/2008) Скупштина  града  Лознице  на  седници одржаној 5. септембра 2011. године, донела је 

 

 

                                                                                   О Д Л У К У 

о измени Oдлуке о висини накнада које представљају приход 

остварен делатношћу Градске управе града Лознице 

 

          

                                                                        Члан 1. 

      

              У Одлуци о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе 

града Лознице («Сл. лист града Лознице», број 11/2010)                                     

  

   у члану 15. после тачке 10. додаје се тачка 10.а, која гласи: 

     

              «10.а,  на решење за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и издавање 

прилога који се морају поднети  уз захтев.» 

 

               У делу Тарифа о накнадама које представљају приход остварен делатношћу  Градске управе 

града Лозницe  у Тарифном броју 1. у Напомени додају се став 2. и став 3. који гласе: 

 

Став 2. гласи: 

 

            «Накнада из овог тарифног броја  не плаћа се за решење којим се одлучује по захтеву за 

накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.» 

      

 Став 3. који гласи: 

 

            «Накнада из овог тарифног броја се не плаћа   за уверења које се издају уз сврху доказивања да 

је поднет захтев за накнадни упис чињенице рођења  у матичну књигу рођених и друга уверења која 

се издају у сврху остваривања права на накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених».   

         

У Тарифном броју 2. у Напомени додаје се став 2. који гласи:  

 

           «Накнада из овог Тарифног броја не плаћа се за жалбу изјављену против решења донесеног у 

првом степену по захтеву за накнади упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и жалбу 

изјављену зато што провостепени орган није донео решење у прописаном року по захтеву за 

накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених». 

  

У Тарифном броју  6. тачка 6.1 додаје се Напомена која гласи: 

 

            «Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за уверења која  се издају у сврху остваривања 

права на накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених».  

          

             У Тарифном броју  6. тачка 6.5. у  алинеји 5 додаје се Напомена која гласи: 

 



             «Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за оверу прилога који се морају поднети уз 

захтев за накнадни упис чињница рођења у матичну књигу рођених». 

        

  У Тарифном броју 6. тачка 6.6 брише се реч «исправкама» и 

      

  У Тарифном броју 6. тачка 6.6 алинеја један мења се и гласи:  

 

  «У матичној књизи  венчаних, умрлих и књизи држављана». 

 

                                                                    Члан 2. 

 

              Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у «Службеном листу града Лознице». 

                          

                                            

                                                 СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
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