ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Износ административних такси
(Закон о републичким административним таксама- "Сл. Гласник РС", бр-. 43/2003, 51/2003
испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн.
55/2012 - усклађени дин. изн. 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн. 65/2013 –др. закон,
57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 усклађени дин. изн.)

1. За издавање грађевинске дозволе
-за сваки грађевински објекат уплаћује се износ од 760,00 динара, по тар. бр. 165
Тарифа републичких административних такси и 300,00 динара за захтев по
тарифном броју 1.(Укупно 1060, 00 динара).
-260 динара за сваки економски објекат у пољопривреди, по тар. бр. 165 Тарифа
републичких административних такси и 300,00 динара за захтев по тарифном броју 1,
(укупно 560, 00 динара) са означењем сврхе дознаке: „ уплата РАТ“.
2. Издавање решење којим се одобрава извођење радова (чл. 145 закона о
планирању и изградњи)- за сваки грађевински објекат уплаћује се износ од 760,00 динара, по тар. бр. 165
Тарифа републичких административних такси и 300, 00 динара за захтев по тарифном
броју 1.(Укупно 1060, 00 динара).
-260 динара за сваки економски објекат у пољопривреди, по тар. бр. 165 Тарифа
републичких административних такси и 300,00 динара за захтев по тарифном броју 1,
(укупно 560, 00 динара) са означењем сврхе дознаке: „ уплата РАТ“.
За решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, дозиђивање,
надзиђивање, адаптација и др. плаћа се такса по тарифном броју 165 у износу од
-380, 00 динара за сваки грађевински објекат и 300, 00 динара за захтев по тарифном
броју 1, ( укупно 680, 00 динара).
-130, 00 динара за сваки економски објекат у пољопривреди и 300, 00 динара за захтев по
тарифном броју 1, ( укупно 430, 00 динара).

3. Употребне дозволе-За захтев 300,00 динара по тарифном броју 1.
-За решење којим се одобрава употреба објекта, плаћа се такса у износу од 0,2% на
предрачунску вредност објекта, односно радова, по тарифном броју 167.
-за решење којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад, плаћа се такса од 0,1 % на
предрачунску вредност објекта, односно радова, по тарифном броју 170.
4. Пријава радова
-За захтев 300,00 динара, по тарифном броју 1.
-За потврду 300,00 динара, по тарифном броју 11.
5. Пријава завршетка израде темеља као и Пријава завршетка темеља у
конструктивном смислу
-За захтев 300,00 динара, по тарифном броју 1.
-За потврду 1540,00 динара, по тарифном броју 164, (укупно 1840, 00 динара)
6. Одобрење за рушење- уклањање објекта
- За захтев 300,00 динара, по тарифном броју 1.
- За решење 500, 00 динара, по тарифном броју 9, (укупно 800, 00 динара).

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број 840-742221843-57 позив
на број: 97 53-209; Прималац Буџет РС

Према Одлуци о висини и начину плаћања локалне административне таксе за издавање
Информације о локацији, Локацијских услова и осталих урбанистичко- техничких
докумената( сл. гласник Општине Бела Црква бр 02/2016) наплаћују се следеће
административне таксе
1) За издавање Информације о локацији утврђује се износ од 2.000 динара;
2) За издавање Локацијских услова утврђује се износ за објекте
-до 30 м2...........................................................................................................2.500 динара
-од 31-150м2.....................................................................................................3.000 динара
-од 151-300м2....................................................................................................4.000 динара
-од 301-500м2...................................................................................................5.000 динара

-од 501-800м2....................................................................................................6.000 динара
-од 801-1.000м2..................................................................................................7.000 динара
-преко 1.000м2..................................................................................................10.000 динара
3) Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
До 1.000м2.................................................................................................10.000 динара
Преко 1.000м2...........................................................................................20.000 динара
4)Потврда о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким планом
утврђује се износ од 2.000 динара
5)За издавање Потврде о усаглашености пројекта парцелације и препарцелације са
урбанистичким планом утврђује се износ од 2.000 динара;
6)За издавање Потврде да је грађевинска парцела у складу са условима утврђеним у
планском документу за израду елабората геодетских радова исправке граница
суседних парцела, утврђује се износ од 2.000 динара;
7)За издавање Решења о формирању грађевинске парцеле у посебним случајевима,
утврђује се износ од 2.500 динара;
8)За издавање Решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и
формирању грађевинске парцеле утврђује се износ од 1000 динара;

Општинске административне таксе за издавање горе наведених аката уплатити на
рачун број: 840-742351843-94 позив на број : 97 53-209; прималац: Приходи општинског
органа управе, са означењем сврхе дознаке, односно унетим називом одговарајућег акта

Административне таксе за подношење горе наведених захтева уплатити на рачун број
840-742221843-57 позив на број: 97 53-209; Прималац Буџет РС у износу од 300, 00
динара.

