ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И
ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Закон о републичким административним таксама
("Службени гласник РС", бр. 43/2003,..., 83/2015 и 112/2015.)

Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Жиро рачун број: 840-742221843-57;
Позив на број: 97 10108101146858
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Информација о локацији (намена парцеле са могућностима
градње према планском документу)
Информација о могућности парцелације
Локацијски услови
Одобрење за извођење радова на изградњи, по чл 145. Закона
о планирању и изградњи:
тарифни број 165
- економски објекти у пољопривреди
- остали објекти
Одобрење за извођење радова на постојећем објекту
(реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација и др.),
по чл 145. Закона о планирању и изградњи:
тарифни број 165
- економски објекти у пољопривреди
- остали објекти
Грађевинска дозвола за изградњу објеката:
тарифни број 165
- економски објекти у пољопривреди
- остали објекти
Грађевинска дозвола за радове на постојећим објектима:
тарифни број 165
- економски објекти у пољопривреди
- остали објекти
Измена решења о грађевинској дозволи
Нови локацијски услови услед измена у току градње
Привремена грађевинска дозвола
Пријава почетка извођења радова
Поднесак: Изјава о завршетку израде темеља
Поднесак: Изјава о завршетку израде објекта у конструктивном
смислу
Добијање сагласности на техничку документацију у погледу
мера заштите од пожара
Прикључење објекта на инфраструктуру
Употребна дозвола
300 дин + 0,2% од инвестиционе вредности објекта,
тарифни број 170
Уклањање објекта (рушење)
Уверење и Потврда
Потврда пројекта парцелације и препарцелације
Потврда урбанистичког пројекта за комплекс
Умножавање, штампање са ручунара, обострано по листу А4
Тарифни број 13
За разгледање списа код органа, односно организационе
јединице, за сваки започети сат
Тарифни број 15
Приговор и жалба
Захтев, молба, предлог, пријава и други општи поднесак

600,00 дин
600,00 дин
600,00 дин

560,00 дин
1.070,00 дин

430,00 дин
685,00 дин
560,00 дин
1.070,00 дин
430,00 дин
685,00 дин
800,00 дин
600,00 дин
800,00 дин
600,00 дин
1840,00 дин
600,00 дин
600,00 дин
600,00 дин
300+0,2% дин
800,00 дин
600,00 дин
600,00 дин
600,00 дин
390,00 дин
350,00 дин
440,00 дин
300,00 дин

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И
ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Одлука о општинским административним таксама
("Службени лист Општине Варварин", бр. 2/2009)
Сврха уплате: Општинска накнада
Прималац: Буџет општине Варварин
Жиро рачун број: 840-745151843-03;
Позив на број: 97 65-108
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2.
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4.

5.

Информација о локацији (намена парцеле са могућностима
градње према планском документу) –
Тарифни број 6, тачка 2
Информација о локацији (намена парцеле са могућностима
градње за подручја изван урбанистичких и генералних планова ) –
Тарифни број 6, тачка 1
Информација о могућности парцелације – тарифни број 6, тачка 2
Локацијски услови и нови локацијски услови услед измена у току
градње
– стамбени објекти-..............................................
– стамбено - пословни објекти..............................
– Помоћни економски и пољопривредни објекти.
– Пољопривредне фарме.....................................
– стамбени објекти за колективно становање.......
– стамбени објекти за колективно становање са
пословним простором........................................
– пословни објекти до 100м2................................
– пословни објекти од 100-200м2..........................
– пословни објекти од 200-500м2..........................
– пословни објекти преко 500м2...........................
– водоводна мрежа..............................................
–канализациона
мрежа,
електроводови,
трафостанице, гасоводи ТТ мрежа...................
– водопривредни објекти.....................................
– постављање тенде на јавној површини............
– привремени објекти..........................................
Тарифни број 6, тачка 4
Одобрење за извођење радова на изградњи, по чл 145. Закона о
планирању и изградњи
Тарифни број 7
Одобрење за извођење радова на постојећем објекту
(реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација и др.), по
чл 145. Закона о планирању и изградњи
Тарифни број 7

800,00 дин

400,00 дин
800,00 дин
400,00 дин
700,00 дин
300,00 дин
1.300,00 дин
2.300,00 дин
3.100,00 дин
1.600,00 дин
2.600,00 дин
3.600,00 дин
4.600,00 дин
1.900,00 дин
2.100,00 дин
3.100,00 дин
3.100,00 дин
800,00 дин

600,00 дин

600,00 дин

6.

Грађевинска дозвола за изградњу објеката, Измена решења о
грађевинској дозволи и привремена грађевинска дозвола Тарифни број 10
– стамбени објекти-............................................
– стамбено - пословни објекти............................
– Помоћни економски и пољопривредни
објекти...............................................................
– Пољопривредне фарме.....................................
– стамбени објекти за колективно становање......
– стамбени објекти за колективно становање са
пословним простором..........................................
– пословни објекти до 100м2................................
– пословни објекти од 100-200м2..........................
– пословни објекти од 200-500м2..........................
– пословни објекти преко 500м2...........................
– путеви, далеководи, канализациона мрежа,
електроводови, трафостанице, гасоводи ТТ
мрежа...............................................................
– привремени објекти..........................................
Пријава почетка извођења радова

400,00 дин
700,00 дин
300,00 дин
1.300,00 дин
2.300,00 дин
3.100,00 дин
1.600,00 дин
2.600,00 дин
3.600,00 дин
4.600,00 дин
0,2% пред.
Вредности
800,00 дин
400,00 дин

8.

9.

Тарифни број 11
Изјава о завршетку израде темеља
-индивидуална градња...........................
-колективна градња и комплекси............
Тарифни број 8
Изјава о завршетку израде објекта у конструктивном смислу

400,00 дин

10.

11.
12.
13.

1.100,00 дин
3.100,00 дин

Тарифни број 4, тачка 1
Добијање сагласности на техничку документацију у погледу мера
заштите од пожара
Тарифни број 4, тачка 1
Прикључење објекта на инфраструктуру
Употребна дозвола
-индивидуална градња........................................
-колективна градња и комплекси.........................
Тарифни број 12
Уклањање објекта (рушење)

400,00 дин

400,00 дин
600,00 дин
3.100,00 дин
600,00 дин

14.
Тарифни број 3, тачка 3
15.

Уверење и Потврда

400,00 дин

16.
17.

Потврда пројекта парцелације и препарцелације
Потврда урбанистичког пројекта за комплекс
Умножавање, штампање са ручунара, обострано по листу А4
Тарифни број 13
Захтев, молба, предлог, пријава и други општи поднесак

400,00 дин
400,00 дин

19.
20.

150,00 дин
100,00 дин

