
 

 

 

Т А Р И Ф А        ЛОКАЛНИХ  АДМИНИСТРАТИВНИХ  ТАКСИ 
 
 

Тарифни број 1.  

За захтев, молбе, предлог, пријаве и 

друге поднеске 

 

100,00 

 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима обавезник захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску. 

 

Тарифни број 2.  

За жалбу против решења ако овом Одлуком није 

другације прописано 

150,00 

 
 

Тарифни број 3.  

За сва решења која доноси Општинска управа ако овом 

Одлуком није другачије прописано  

 

500,00 

 

НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење по захтеве у више лица обавезника таксе, такса по овом тарифном 

броју плаћа се према броју обавезника таксе , којима се решење уручује. 

 

Тарифни број 4.  

За уверења која се издају на основу службене 

евиденције 

 

200,00 

За уверења о чињеницама за које се спроводи поступак 

утврђивања 

 

250,00 

 

Тарифни број 5.  

За опомену којим се обавезник позива да плати таксу 
 

100,00 

 

Тарифни број 6.  

За закључења  брака у за то одређеним просторијама   

1.000,00 

За закључење брака ван општинског пословног простора 

за болесна и неспособна лица  

500,00 

Закључивање брака у посебнимпросторијама  5000,00 

 
 

Тарифни број 7.  

 - разгледање и преписивање списа из архиве уз 

присуство архивара  

- фотокопирање списа из архива од стране архивара 

 

200,00 

300,00 

 

 

Тарифни број 8.  

За издавање информације о локацији: 

- за физичка лица 1.000,00 

- за правна лица 1.500,00 

 



 

 
 

Тарифни број 9.  

За издавање локацијске дозволе: 

- за физичка лица 

а) за пословни простор по м2 

б)за стамбени простор по м2 

в) за економске објекте ( објекти за држање стоке, 

пушнице, сушаре, кошеви, за кукуруз и сл. ) по м2 

 

70,00 

40,00 

 

30,00 

- за правна лица по 1 м2 укупне корисне површине 

објекта 

- објекти инфраструктуре 

0,3% на ревалоризовану предрачунску вредност објекта 

 

 

130,00 

 

 

 

  

Тарифни број 10.  

За издавање одобрења за постављање 

привремених монтажних објеката: 

 

 

1) Киоск и летња башта  4.000,00 

2) Рекламни пано, тезга, излужбени пулт, апарат за 

кокице и сладолед, расхласдна витрина за продају 

индустриског сладоледа и напитака, објекат за извођење 

забавних програма и објекат за задовољавање одређених 

потреба грађана ( телефонска говорница, јавни WC и 

слично ) 

 

 

 

2.000,00 

 

Тарифни број 11.  

За пријаву радова 500,00 

 

Тарифни број 12.  

Измена решења о локацијској и грађевинској дозволи 

услед промене инвеститора и промене у току грађења 

1.000,00 

 

Тарифни број 13.  

За издавање решења о уклањању објекта  900,00 

 

 

Тарифни број 14.                                            

 

                                           2.500,00 
За потврду Пројекта за парцелацију  

(препарцелацију) и услова за исправку граница  

 

 

Тарифни број 15.  

За технички преглед објекта за који се издаје 

Грађевинска дозвола по м2 корисне површине: 

1. Стамбени објекти намењени за одмор 

-викендице, салаши 

 

80,00 

2. Стамбени објекти 

-комплетан технички преглед 

-појединачна фаза техничког прегледа  

 

појединачна фаза ТП 

 

100,00 

40,00 

3. Пословни објекти 200,00 



 

 
4. Складишни и сл. објекти 50% од 

вредности наведених под тачкама 1. и 

2. овог тарифног броја 

 

 

Тарифни број 16.  

За технички преглед објекта за који се не издаје 

грађевинска дозвола 70% од вредности из предходног 

тарифног броја  

 

 

 

Тарифни број 17.  

За технички преглед путних  објеката и објеката 

инфраструктуре (сложени објекти) 0,7% од 

ревалоризоване предрачунске вредности објекта  

 

 

 

Тарифни број 18.  

За сваки накнадни технички преглед 30%  од 

вредности првог техничког прегледа, ревалоризован 

на дан накнадног техничког прегледа  

 

 

Тарифни број 19.  

За захтев за издавање грађевинске и употребне дозволе 

за бесправно изграђене објекте по м2 корисне површине 

физичка лица: 

-за стамбене објекте 

-за пословни простор 

- за помоћне објекте  

-за економске објекте 

- за друге врсте објеката који се не обрачунавају по м2 

 

50,00 

150,00 

40,00 

40,00 

0,3 % од инвестиционе вредности објекта  

правна лица: Све као и за физичка лица увећано за 25% 

 

 

Тарифни број 20.  

На захтев за стручну контролу концепта плана 
 

 

- за физичка лица 3.000,00 

- за правна лица 
 

6.000,00 

 

 
Тарифни број 21.  

На захтев за трошкове стручне контроле 

Урбанистичког плана  

 

 

- за физичка лица 

- за правна лица 

 

 

5.000,00 

10.000,00 

За трошкове доношења Урбанистичког плана  



 

 
- за физичка лица  

- за правна лица 

8.000,00 

16.000,00 

 
 

Тарифни број 22.  

За захтев за издавање потврде на урбанистички 

пројекат  

 

- за физичка лица 

 

3.000,00 

 

- за правна лица 

6.000,00 

 

                               Тарифни број 23. 

- за доношење решења у поступку одлучивања о процени 

утицаја на животну средину и одређивање обима и 

садржаја студије 

3.000,00 

- за доношење решења о сагласности на студију о процени 

утицаја на животну средину: 

 

до 100 м2 10.000,00 

 преко 100 м2 до 1.000 м2 18.000,00 

преко 1.000 м2 32.000,00 

- за доношењењ решења за давање сагласности на студију 

затеченог стања : 

 

 до 100 м2 5.000,00 

 преко 100 м2 до 1.000 м2 9.000,00 

преко  1.000 м2 18.000,00 

- за доношење решења о сагласности на ажурирану 

студију: 

 

 до 100,00 м2 3.000,00 

 преко 100 м2 до 1.000 м2 5.000,00 

 преко 1.000 м2 9.000,00 

- решење о издавању интегрисане дозволе и продужење 

важности интегрисане дозволе  

30.000,00 

 
 

Тарифни број 24.  

За исељење бесправно усељених лица плаћа 

се накнада 

5.000,00 

За излазак на терен по захтеву странке 3.000,00 

 

Тарифни број 25.  

За одређивање земљишта за редовну употребу зграде  2.000,00 

За поништај правоснажног решења о изузимању 

земљишта из поседа по 

3.000,00 

 

Тарифни број 26.  

За решење о етажирању  1.000,00 

 

 

Тарифни број 27.  

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак за 

излазак службеног лица   

1.500,00 

 

 



 

 
Тарифни број 28.  

За решење о испуњености услова за обављање 

делатности такси превоза за предузетнике   

2.000,00 

 

 

Тарифни број 29.  

За решење о испуњености услова за обављање 

делатности такси превоза за правно лице   

5.000,00 

 

 

Тарифни број 30.  

За решење о испуњености услова возила за обављање 

ауто-такси превоза путника   

1.000,00 

 

 

Тарифни број 31.  

За решење о испуњености естетских услова возила 

којим се обавља делатност такси превоза   

1.000,00 

 

 

Тарифни број 32.  

Излазак инспекције за заштиту животне средине ради 

прегледа пословног простора и оцене испуњености 

услова заштите и унапређења животне  средине 

2.000,00 

 

 

ПРАВНА ПОМОЋ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  

Тарифни број 33.  

Услуга правне помоћи  

 

- састављање тужбе у парничном поступку  

 

400,00 

- састављање предлога у ванпарничном поступку  

 

300,00 

 - састављање одоговора на тужбу 

 

300,00 

 - састављање редовних и ванредних                 

правних лекова 

 

400,00 

- састављање осталих поднесака у поступку пред 

судом 

 

200,00 

- састављање захтева који се упућују другим органима 

осим суда 

150,00 

-састављање редовних и ванредних правних лекова 

против одлука других органа осим суда 

150,00 

- састављање свих врста уговора  

 

500,00 

- састављање пуномоћја и изјава 

 

150,00 

 

НАПОМЕНА: Корисници материјалног обезбеђења и жртве насиља у породици не  плаћају 

за услуге за услуге правне помоћи. 


