
Т  А  Р  И  Ф  А 
О НАКНАДАМА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ПРИХОД ОСТВАРЕН  

ДЕЛАТНОШЋУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  
 

 
ТАРИФНИ БРОЈ:1 
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом Одлуком није другачије  
 прописано................................................................................................................................. 110,00
НАПОМЕНА: Накнада по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске 
којима странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно 
поднеску  
 
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 накнаде, накнада 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...................................................................................................................... 165,00
НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више 
решења од стране више лица обвезника накнаде, накнада из овог тарифног броја плаћа се 
према броју решења која се оспоравају жалбом  
 
ТАРИФНИ БРОЈ:4 
За слање опомене подносиоцу захтева за плаћање накнаде и за обавештење о допуни 
непотпуног предмета .................................................................................................................... 110,00
 
ТАРИФНИ БРОЈ:5 
5.1. Обрада документације за упис радње у регистар ............................................................. 110,00
5.2. Обрада документације за брисање  радње из  регистра..................................................... 110,00
5.3. Обрада документације о промени у вези са радњом .......................................................... 110,00
5.4. Обрада документације за две или више промена ............................................................... 110,00
5.5. Обрада захтева за извод из регистра ................................................................................... 110,00
5.6. Пријем и прослеђивање годишњих и финансијских извештаја ........................................ 110,00
5.7. Преглед и категоризација соба у приватном власништву по захтеву грађана ................ 330,00
5.8. Решење о уврђивању категорија кућа, станова за одмор и соба ....................................... 440,00
5.9. Решење о промени намене пољопривредног земљишта ................................................... 1.100,00
5.10. Решење којим се издаје водопривредна сагласност и водопривредна дозвола.............. 880,00
5.11. Регистрација реда вожње .................................................................................................... 1.320,00
5.12. Решење о изузимању од забране и одобрењу паркирања, заузимању саобраћајних 
површина и сл.  

 

- за физичка лица ........................................................................................................................... 990,00
- за правна лица ............................................................................................................................. 2.310,00
5.13.Издавање ауто-такси дозвола ............................................................................................... 330,00
5.14. Измена података у ауто-такси дозволи .............................................................................. 220,00



  
ТАРИФНИ БРОЈ:6  
6.1. За решења о испуњености услова за обављање делатности из области заштите 
животне средине ............................................................................................................................ 3.300,00
6.2  За решења о испуњености услова за отпочињање и обављање ауто-такси превоза  
- пре почетка обављања делатности ............................................................................... 2.750,00
- у току обављања делатности ......................................................................................... 1.650,00
 
ТАРИФНИ БРОЈ:7 
7.1. Издавање извода, уверења и потврда из матичних књига и књига држављана ........... 55,00
7.2. Издавање иностраних извода из матичних књига .............................................................. 385,00
7.3. Издавање уверења о слободном брачном стању ................................................................. 330,00
7.4. Обављање венчања   
- у службеним просторијама ........................................................................................................ 550,00
- ван службене просторије до 17 часова ..................................................................................... 3.300,00
- ван службене просторије после  17 часова............................................................................... 4.950,00
- за вршење увида у матичне књиге............................................................................................. 66,00
- издавање преписа или просте форокопије из матичних списа .............................................. 110,00
- за упис у матичне књиге чињеница рођења, венчања и смрти у иностранству.................... 440,00
7.5. За разгледање службених аката из архиве, њихово умножавање, издавање фотокопија 
и других докуменaта, као и давање разних података по захтеву странака и правних лица  
- за физичка лица............................................................................................................................ 165,00
- за правна лица.............................................................................................................................. 440,00
- 5 динара за сваку копију 
- издавање радних књижица, промене у радним књижицама или упис школске спреме у 
радну књижицу............................................................................................................................. 110,00
-овера личне изјаве о кућној заједници, другом чињеничном стању и овера фотокопије, 
потписа, преписа и рукописа (по страници)............................................................................... 35,00
-овера решења о регистрацији предузећа ( по 1 страници)....................................................... 55,00
- за оверу пуномоћја (по стрaници) ............................................................................................. 220,00
7.6. За решења о исправкама и накнадном упису 
- у матичну књигу рођених, венчаних и умрлих и књигу држављана ..................................... 165,00
- промена  личног имена у матичним књигама........................................................................... 660,00
- за закључење брака преко пуномоћника .................................................................................. 660,00
7.7. Услуге Правне помоћи  
- састављање тужбе у парничном и кривичном поступку без обзира на вредност ................ 440,00
- састављање предлога у ванпарничном поступку.................................................................... 330,00
- састављање тестамента............................................................................................................... 440,00
- састављање одговора на тужбу.................................................................................................. 330,00
- састављање кривичних пријава и других поднесака којима се покреће поступак пред 
удом ............................................................................................................................................ 330,00
- састављање редовних и ванредних правних лекова................................................................. 440,00
- састављање осталих поднесака у поступку пред судом......................................................... 220,00
- састављање захтева који се упућују другим органима осим суда ........................................  165,00
- састављање редовних и ванредних правних лекова против одлука других органа осим 
суда ................................................................................................................................................ 165,00
- састављање свих врста уговора.................................................................................................. 770,00
- састављање пуномоћја и изјава ................................................................................................. 165,00
НАПОМЕНА: Корисници материјалног обезбеђења и жртве насиља у породици 
не плаћају за услуге правне помоћи  



 
ТАРИФНИ БРОЈ:8 
За оверу техничке документације (идејни пројекат)  да је изграђен у складу са актом о 
урбанистичким условима или Изводом из урбанистичког плана по захтеву за издавање 
одобрења за градњу: 
8.1. За објекте по Одлуци за постављање  монтажних објеката на јавним површинама  
- за физичка лица ........................................................................................................................... 440,00
- за правна лица ............................................................................................................................. 1.320,00
8.2. За стамбене и стамбено-пословне објекте до 300 м2 и пословне објекте до 100м2 
- за физичка лица ........................................................................................................................... 660,00
- за правна лица ............................................................................................................................. 1.650,00
8.3.  За стамбене и стамбено-пословне објекте преко 300 м2 и пословне објекте 
преко100м2 
- за физичка лица ........................................................................................................................... 1.100,00 

+1,1 дин /м2 

- за правна лица ............................................................................................................................. 2.200,00
+1,1 дин /м2

ТАРИФНИ БРОЈ:9 
9.1. За издавање потврде о пријави почетка грађења плаћа се накнада од 10дин./м2, а где 
није могуће утврдити површину објекта плаћа се 0,35 промила од предрачунске 
вредности објекта валоризоване у моменту подношења захтева с тим што не може 
износити више до 15.000,00 динара 
9.2. За издавање одобрења за употребу инвестиционих објеката плаћа се накнада од 10 
дин./м2, а где није могуће утврдити површину објекта плаћа се 0,35 промила од 
предрачунске вредности објекта валоризоване у моменту подношења захтева с тим што 
не може износити више до 15.000,00 динара 
  
ТАРИФНИ БРОЈ:10 
Накнада за: 
10.1. Одлучивање  о потреби израде Студије о процени утицаја ............................................. 1.000,00
10.2. Одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја.............................................. 1.000,00
10.3. Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја........................................... 1.000,00
10.4. Захтев за давање сагласнти на Студију о процени утицаја затеченог стања ................. 1.000,00
10.5. Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја: 
           а) за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја.................................... 1.000,00
           б) за давање сагласности на Студију о процени утицаја................................................ 1.000,00
           в) за  трошкове рада Техничке комисије  10.000,00 динара по једном одржаном 
                састанку, а највише за три одржана састанка по предмету 
10.6. Давање мишљења о вршењу експлоатације камена, песка, шљунка и опекарске 
глине за сопствене потребе ......................................................................................................... 1.000,00
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 

Број: 06-10/09-9-7 
Датум: 30. јун 2009. год. 
Л о з н и ц а                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                                                   Јован Тодоровић, с.р. 


