ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
ТАРИФНИ БРОЈ: 1
За захтев, молбу и предлог, пријаву и други поднесак ако овом оОдлуком
није другачије прописано...............................................................................................
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске
којима странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву,
односно поднеску.

110,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 2
За решења, уверења, потврде и друге исправе, документа и радње које доносе
или предузимају органи из Градске управе ако овом Одлуком или тарифом
није другачије прописано............................................................................................... 165,00
НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или друга исправа по
захтеву више лица обвезника плаћања таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се
онолико пута колико има лица којима се решење, уверење или друга исправа уручује.
ТАРИФНИ БРОЈ: 3
За жалбе против решења које доносе органи Градске управе ако овом
Одлуком није другачије прописано...............................................................................
НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ставри подноси једна жалба против више
решења од стране више лица обвезника таксе, такса из овог тарифног броја плаћа
се према броју решења која се оспоравају жалбом.

165,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 4
За слање опомене подносиоцу захтева за плаћање таксе и за обавештење
о допуни непотпуног предмета....................................................................................

110,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 5
5.1. Израда извода из урбанистичког плана
- за физичка лица ..................................................................................................
- за правна лица ....................................................................................................

1.100,00
3.960,00

5.2. Издавање потврде о усаглашености урб.пројект.за потребе парцелације и
препарцелације и издавање решења о исправци границе
- за физичка лица ..................................................................................................
- за правна лица ...................................................................................................

440,00
1.320,00

ТАРИФНИ БРОЈ: 6
Издавање решења, потврда и слично о урбанистичким условима:
6.1. За објекте по Одлуци о постављању монтажних објеката на
јавним површинама
- за физичка лица .................................................................................................
- за правна лица ..................................................................................................

660,00
2.200,00

6.2. За стамбене објекте и стамбено-пословне објекте до 300 м2 и
пословне објекте до 100 м2
- за физичка лица ...............................................................................................
- за правна лица ................................................................................................

880,00
2.750,00

6.3. За стамбене објекте и стамбено-пословне објекте преко 300 м2
за пословне објекте преко 100 м2
- за физичка лица .............................................................................. 1.100,00 + 2 дин./м2 за
квадрате.преко 300 м2
и преко 100 м2

- за правна лица ................................................................................ 4.400,00 + 2 дин./м2 за

квадрате.преко 300 м2
и преко 100 м2

ТАРИФНИ БРОЈ: 7
7.1. Издавање обавештења о намени простора (кат.парцела)
- за физичка лица ..............................................................................................
- за правна лица ................................................................................................

220,00
1.100,00

7.2. Издавање потврде о усаглашености урађених темеља са одобреном
пројектном документацијом-главним пројектом
- за физичка лица ..............................................................................................
- за правна лица ...............................................................................................

660,00
2.200,00
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