
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам

                                                       Т А Р И Ф Н И К
Ред.                             Назив акта                                    Локална административна такса Републичка административна такса                    Накнада за

бр.                           ЦЕОП

1 Информација о локацији 700,00дин Такса за издав. информ. о локац......2.700,00дин

Стамбени објекти............................................................................................. 20,00дин/м²                                 Такса на захтев...............310,00дин

Помоћне зграде и економски објекти............................................................. 10,00дин/м²                                 Такса на захтев...............310,00дин

Стамбено пословни *  стамбени део......................................................... 20,00дин/м²

Локацијски објекти *  пословни део......................................................... 60,00дин/м²                                 Такса на захтев...............310,00дин * објекти категорије

услови Пословни објекти 60,00дин/м²    " А" и "Б"..........1.000,00

2 Измена Остали објекти 10,00дин/м²

локацијских *електромрежа и објекти (далеководи,мрежа НН до 1км)        16.200,00 * објекти категорије

услова Инфраструктурна *електромрежа и објекти (далеководи,мрежа НН преко 1км)  24.000,00                                 Такса на захтев...............310,00дин    "В" и "Г"...........2.000,00

мрежа и *трафо станице (као посебни објекти).....................................19.500,00

објекти *мрежа ПТТ и објекти (и сви др. вид. телекомуник.)до 1км ......16.200,00

*мрежа ПТТ и објекти (и сви др. вид. телеком.)преко 1км. .......16.200,00

антенски стубови моб. телефоније(радио базне станице).......32.400,00

Стамбени објекти............................................................................................. 10,00дин/м²

Стамбено пословни *  стамбени део......................................................... 10,00дин/м²

објекти *  пословни део......................................................... 30,00дин/м² 1.Такса на захтев.................................310,00дин

Пословни објекти 30,00дин/м² 2.Такса на издавање потврде: * објекти категорије

3 Грађевинска Остали објекти 5,00дин/м² * за објекат категорије А......................450,00дин    " А" и "Б"..........3.000,00

дозвола *електромрежа и објекти (далеководи,мрежа НН до 1км)            8.160,00 *за објекат категорије Б................... 3.600,00дин * објекти категорије

Инфраструктурна *електромрежа и објекти (далеководи,мрежа НН преко 1км)  12.240,0 *за објекат категорије В................... 5.400,00дин    "В" и "Г"...........5.000,00

мрежа и *трафо станице (као посебни објекти).....................................9.720,00 *за објекат категорије Г................... 5.400,00дин

објекти *мрежа ПТТ и објекти (и сви др. вид. телекомуник.)до 1км ......8.160,00

*мрежа ПТТ и објекти (и сви др. вид. телеком.)преко 1км. .....12.240,00

антенски стубови моб. телефоније(радио базне станице).....15.000,00

1.Такса на захтев.................................310,00дин

2.Такса на издавање потврде:

4 Решење о привременој грађ.доз.             1.800,00дин * за објекат категорије А......................450,00дин               2.000,00дин

*за објекат категорије Б................... 3.600,00дин

*за објекат категорије В................... 5.400,00дин

*за објекат категорије Г................... 5.400,00дин

1.Пријава припремних радова 1.Такса на захтев.................................310,00дин

      *физичка лица.........................................................890,00дин 890,00дин 2.Такса на издавање потврде:

5  Пријава радова       *правна лица.......................................................... 1.800,00дин * за објекат категорије А......................900,00дин 500,00дин

2.Пријава почетка извођења радова *за објекат категорије Б................... 4.500,00дин

      *физичка лица............................................................890,00дин 890,00дин *за објекат категорије В................... 5.400,00дин

      *правна лица.......................................................... 1.800,00дин *за објекат категорије Г................... 5.400,00дин

Решење за изградњу објеката и 

6 извођење радова за објекте за *физичка лица.......................................................... 660,00дин 1.Такса на захтев.................................310,00дин

које се не издаје одобрење за *правна лица............................................................ 1.320,00дин

изградњу
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*електромрежа и објекти (далеководи,мрежа НН до 1км)        16.200,00 1.Такса на захтев.................................310,00дин

*електромрежа и објекти (далеководи,мрежа НН преко 1км)  24.000,00 2.Такса на издавање решења:

7 Решење о одобравању извођења *трафо станице (као посебни објекти).....................................19.500,00 * за објекат категорије А......................450,00дин

радова (члан 145. ЗПИ) *мрежа ПТТ и објекти (и сви др. вид. телекомуник.)до 1км ......16.200,00 *за објекат категорије Б................... 3.600,00дин                 2.000,00дин

*мрежа ПТТ и објекти (и сви др. вид. телеком.)преко 1км. .......16.200,00 *за објекат категорије В................... 5.400,00дин

антенски стубови моб. телефоније(радио базне станице).......32.400,00 *за објекат категорије Г................... 5.400,00дин

*за све остале објекте...............................................               10,00дин/м²

1.Помоћни и економски:

   *физичка лица.......................................................... 270,00дин

   *правна лица...........................................................       530,00дин

2.Стамбени: 1.Такса на захтев.................................310,00дин

   *физичка лица..........................................................    890,00дин 2.Такса на издавање решења:

8 Пријава о завршетку израде    *правна лица...........................................................       1.800,00дин * за објекат категорије А...................1.350,00дин 500,00дин

темеља 3.Стамбено пословни објекти: *за објекат категорије Б................... 2.700,00дин

   *физичка лица..........................................................          1.800,00дин *за објекат категорије В................... 3.600,00дин

   *правна лица...........................................................          3.600,00дин *за објекат категорије Г................... 3.600,00дин

4.Пословни објекти:

   *физичка лица..........................................................         3.600,00дин

   *правна лица...........................................................        7.200,00дин

1.Такса на захтев.................................310,00дин

2.Такса на издавање решења:

9 Пријава завршетка објекта у * за објекат категорије А...................1.350,00дин 500,00дин

конструктивном смислу           1.000,00дин *за објекат категорије Б................... 2.700,00дин

*за објекат категорије В................... 3.600,00дин

*за објекат категорије Г................... 3.600,00дин

1.Такса на захтев.................................310,00дин

2.Такса за решење које доноси надлежни орган:

10 Решење о уклањању објекта           1.000,00дин * за објекат категорије А......................450,00дин

*за објекат категорије Б................... 3.600,00дин

*за објекат категорије В................... 5.400,00дин

*за објекат категорије Г................... 5.400,00дин

1.Такса на захтев.................................310,00дин

2.Такса за решење којим се одобрава употр.доз: * објекти категорије

11 Употребна дозвола * Физичка лица.......................................................... 890,00дин * за објекат категорије А...................1.800,00дин    " А" и "Б"..........1.000,00

* Правна лица............................................................ 1.800,00дин *за објекат категорије Б................... 9.000,00дин * објекти категорије

*за објекат категорије В.................18.000,00дин    "В" и "Г"...........2.000,00

*за објекат категорије Г.................18.000,00дин

Одобрење за монтажне објекте

12 на јавним површинама * Физичка лица.......................................................... 3.600,00дин 1.Такса на захтев.................................310,00дин

(по члану 146. ЗПИ) * Правна лица........................................................... 7.200,00дин

Потврда урбанистичких пројеката

13 парцелације, препарцелације и 1.200,00дин 1.Такса на захтев.................................310,00дин

исправке граница

Потврда урбанистичких пројеката

14 (урбанистичко-архитектонска * Физичка лица.......................................................... 8.280,00дин 1.Такса на захтев.................................310,00дин

разрада локације) * Правна лица........................................................... 9.560,00дин
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Сагласност на техничку документа-

15 цију у погледу мера заштите од 1.Такса на захтев.................................310,00дин 500,00дин



пожара

16 Прикључење објекта на 

инфраструктуру 1.Такса на захтев.................................310,00дин 500,00дин

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА-општа такса на поднесак

СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-742221843-57

МОДЕЛ: 97

ПОЗИВ НА БРОЈ: 53-112

ИЗНОС: 310,00 динара

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА-такса за издавање решења/потврде

СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-742221843-57

МОДЕЛ: 97

ПОЗИВ НА БРОЈ: 53-112

ИЗНОС:  Према категорији из табеле

ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

СВРХА УПЛАТЕ: Централна евиденција обједињене процедуре

ПРИМАЛАЦ: Агенција за привредне регистре

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-29770845-52

МОДЕЛ: 97

ПОЗИВ НА БРОЈ: Генеришите позив на број

ИЗНОС:  Према категорији из табеле

ОПШТИНСКА НАКНАДА

СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за рад органа управе

ПРИМАЛАЦ: Приходи општинског органа управе

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 840-742351843-94

МОДЕЛ: 97

ПОЗИВ НА БРОЈ: 53-112

ИЗНОС:  Према категорији из табеле


