ТАКСЕ
БР.

ПОСТУПАК

1.

Информација о локацији

2.

Локацијски услови

КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПШТИНСКЕ
(ДИН.)

физичка лица
правна лица
до 100м²
од 100 до 300м²
од 300 до 500м²
од 500 до 1000м²
преко 1000 м²
рек., адапт., санација објеката
лин. инфрастр. обј. дужине до 500 м
лин. инфрастр. обј. дужине од 500
до 1000 м
лин. инфрастр. обј. дужине преко
1000 м
стубна трафостаница
хидроелектране до 1 MW
хидроелектране преко 1 MW

2.120,00
8.120,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
8.000,00
12.000,00
2.000,00
10.000,00
20.000,00

3.000,00
50.000,00
80.000,00
300,00

Приговор, жалба

4.

Потврда пројекта
парцелације и
препарцелације

5.

Потврда урбанистичког
пројекта

3.620,00

6.

Дозвола за постављање
радио-базне
станице мобилне
телефоније

500.000,00

7.

Решење по члану 145.
Закона о планирању и
изградњи

8.

Грађевинска дозвола

350,00

9.

Пријава почетка извођења
радова

800,00

10.

Изјава извођача о
завршетку темеља

1.000,00

11.

Изјава о завршетку објекта
у конструктивном смислу

1.000,00

за физичка лица
за правна лица

310,00
(захтев)

30.000,00

3.

до 1,0 ha
преко 1,0 ha

РЕПУБЛИЧКЕ
(ДИН.)

460,00

3.620,00
7.120,00

800,00
2.500,00

0.3% на
предрачунску
вредност

1.110,00
Економски обј:
560,00
(такса се умањује
50% за
реконструкцију,
санацију и
адаптацију)
1.110,00
(захтев+решење)

1.600,0

12.

Захтев за прикључење
објекта на комуналну и
другу инфраструктуру

13.

Решење којим се одобрава
пуштање објекта у пробни
рад

14.

Употребна дозвола

300,00

0.1% на
предрачунску
вреднос
за стамбене и остале објекте
за пословни простор

800,00
50,00 дин./м²

за линијске инфраструктурне
објекте

8.000,00

0,1% на предр.
вредност за обј.
телекомуник.
0,2% за све остале
објекте

15.

Умножавање, овера и
уступање урбанистичких
планова

500,00

16.

За разгледање списа код
органа, односно
организационе јединице, за
сваки започети сат

300,00

17.

За препис акта, односно
списа из обједињене
процедуре

100,00

390,00 по
полутабаку

18.

Захтев за клаузулу
правоснажности

300,00

310,00

ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
Рачун број: 840-742251843-73
шифра плаћања: 153
модел број: 97
позив на број 77-007

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
Рачун број: 840-742221843-57
шифра плаћања: 153
модел број: 97
позив на број 77-007

