
На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07), члана 9 и 10  Закона о финансирању  локалне самоуправе  ( ''Службени 

гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012)  и члана 37. став 1 тачка 3. и 14.   Статута општине 

Дољевац(''Службени лист града Ниша'', бр. 69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 9/14 и 

26/2015), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници  од 15.06.2015. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним административним таксама број 434 – 16 од 30.01.2013. године, 

(''Службени лист Града Ниша'', бр. 6/2013 ) , у делу таксене тарифе  локалних административних 

такси, тарифни број 6. мења се и гласи: 

  

 

''За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова, плаћа се такса и то: 

 
1.  Информације о локацији 800,00 

2. Локацијски услови за објекте (осим објеката  линијске и комуналне 

инфраструктуре) 

- до 30 м2    

- од 31 м2 до 200 м2        

- од 201 м2 до 400 м2    

- од 401 м2 до 800 м2            

- од  801 м2 до 2.000 м2  

- од 2001 м2 до 5.000 м2    

- од 5001 м2 до 20.000 м2     

- преко 20.000 м2                                                                                                                                                                              

 

 

1.000,00 

1.400,00 

1.800,00 

2,200,00 

4.200,00 

5.200,00 

10.400,00 

16.000,00 

3.  Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 

1.000 м (водовод, канализација, електромрежа, телефонско - телеграфска 

мрежа, гасна мрежа и телефон) 

 

2.500,00 

4. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре преко 

1000 м и већих капацитета 

4.500,00 

5. Услови за исправку граница 500,00 

6.  Потврда пројекта парцелације и препарцелације 800,00 

7.  Решење за грађевинску дозволу  

 - за физича лица 1.000,00 

 - за правна  лица 2,000,00 

8. Решење о привременој грађевинскј дозволи 1.000,00 

9.  Решење о накнадном издавању грађевинске и употребне дозволе  

 - за физича лица 1.000,00 

 - за правна  лица 2,000,00 

10. Решење о привременом заузећу јавних  површина-тезге и други привремени 

објекти, раскопавање  

700,00 

11. Решење о привременом заузећу јавних  површина- летње баште, забавни 

паркови, циркуси и сл. 

2.000,00 

12. Пријава радова за објекте за које се не издаје решење за изградњу 700,00 

13. Употребна дозвола  

 - за физичка лица 1.000,00 

 - за правна лица 2.000,00 



14. Пријава бесправно изграђеног или реконструисаног објекта  500,00 

15. Пријава радова 700,00 

16. Изјава о завршетку израде темеља 500,00 

17. Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу 500,00 

18. Дозвола о уклањању објекта, односно његовог дела 1000,00 

19.  Потврђивање урбанистичког пројекта 800,00 

20. Клаузула о извршности решења 500,00 

 

 

 

 

Члан 2. 

У тарифном броју 10.  ставу 1. у табели  додаје се редни број 8. који гласи :  
 

 

8. Промена намене пољопривредног земљишта у шумско  земљиште 300,00 

 

 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу  8 дана од дана објављивања  у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 

 

 

 

Број: 434-19 

У Дољевцу, 15.06.2015. год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

   ПРЕДСЕДНИК, 

 

                                            Томислав Митровић 

 

 

 


