
ТАРИФА 

ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 

I. Поднесци 

 

Тарифни број 1. 

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није другачије 

прописано, плаћа се такса           150,00 динара. 

Захтев за давање мишљења о примени општинских прописа плаћа се такса   300,00 динара. 

 

Напомена: 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску. 

 

Тарифни број 2. 

За жалбу против решења које доноси општинска управа у пословима општине, ако овом 

одлуком није другачије прописано, плаћа се такса       300,00 динара. 

 

Тарифни број 3. 

За опомену којом се обвезник позива да уплати прописану накнаду плаћа се такса    

150,00 динара. 

 

II. Решења 

 

Тарифни број 4. 

 

 За сва решења која доноси општинска управа, ако овом одлуком није другачије прописано 

плаћа се такса ............................ 500,00 динара. 

 

 Напомена: 

 Ако се доноси једно решење по захтеву више лица – обвезника таксе, такса по овом тарифном 

броју плаћа се према броју обвезника таксе. 

 

Тарифни број 5. 

 За списе и радње из области урбанизма и комунално стамбених послова, плаћа се такса и то: 

 

 Информација о локацији          1.000,00 

 

Локацијски услови: 

1.За зграде из класе А – незахтевни објекти.      3.000,00 

2.За зграде из класе Б - мање захтевни објекти       7.000,00 

3.За зграде из класе В - захтевни објекти        10.000,00 

4.За зграде из класе Г - инжењерски објекти       20.000,00 

 

Грађевинска дозвола           0 

 

Решење из чл. 145. Закона о планирању и изградњи: 

 

1. За радове на инвестиционом одржавању објеката; уклањање препрека за особе са 

инвалидитетом и грађење зиданих ограда        1.000,00 

2. За изградњу помоћних и економских објеката; секундарних одн. дистриб. мреже комуналне 

инфраструктуре и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица; реконструкција, 

адаптација, санација, промена намене простора са и без грађ. радова, радови на раздвајању или 

спајању простора, уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат     2.000,00 



3. Постављање антенских стубова и делова ел.комуникационе мреже; појединачни ел. 

дистрибутивни и ел. преносни стубови, део средњенапонске ел. дистрибутивне мреже који обухвата 

10кв и  20кв вод, типске ТС 10/0,4кв, 20/0,4 и 35кв напонски ниво и део ел. дистрибутивне мреже од 

ТС 10/0,4кв, 20/0,4кв, 35/10(20)кв и 35/04кв до места прикључка, разводна постројења, мање црпне 

станице и ски лифтови, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; 

компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе 

енергије инсталиране снаге 50кв, типски топловодни прикључци     5.000,00 

 

Пријава извођења радова          1.000,00 

Изјава о завршетку израде темеља        1.000,00 

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу      1.000,00 

Прикључење објекта на комуналну инфраструктуру      500,00 

 

Употребна дозвола           0 

 

Обавештење за радове по чл.144. Закона о планир. и изградњи     1.000,00 

Уверења о времену изградње објеката        1.000,00 

Потврде и обавештења о чињеницама о којима орган 

 води службену евиденцију           1.000,00 

Услови из планског докимента за израду пројекта парцелације и препарцелације 

1. За катастарске парцеле до 600м
2
        1.000,00 

2. За катастарске парцеле преко 600м
2
        5.000,00 

 

Потврда о усклађености пројекта парцелације и препарцелације 

1. За катастарске парцеле до 600м
2
        1.000,00 

2. За катастарске парцеле преко 600м
2
        2.000,00 

 

Потврда да урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документом 

 

1. За катастарске парцеле до 450м
2
        500,00 

2. За катастарске парцеле од 450-600м
2
        1.000,00 

3. За катастарске парцеле преко 600м
2
        2.000,00 

 

Тарифни број 6. 

 За списе и радње из области имовинско правних послова које обавља општинска управа, плаћа 

се такса и то: 

- доношење решења из области имовинско правних послова     500,00 

- решење о давању у закуп грађевинског земљишта 

у јавној својини ради изградње        1.000,00 

 -    решење о отуђењу грађевинског земљишта       1.200,00 

 -    решење о одређивању земљишта за редовну употребу 

 објекта у посебним случајевима        1.200,00 


