ВИСИНА ИЗНОСА ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ И РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ, ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ,
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
А. СВРХА И ПРАВНИ ОСНОВ

Б. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА УПЛАТЕ

ОПШТИНСКА ТАКСА,
обрачуната у складу са Одлуком о
локалним административним таксама
(„Службени гласник РС“, бр. 17/16).

РЕПУБЛИЧКА
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА,
обрачуната у складу са Закона о
републичким административним таксама
(„Службени гласник РС“, бр. 43/03,
51/03, 61/05, 5/09, 54/09, 93/12, 83/15 и
112/15).
прималац: Буџет Општине Жабари,
прималац: Буџет Републике Србије,
сврха: општинска такса,
сврха: републичка администрат. такса,
жиро рачун : 840-742251843-73,
жиро рачун: 840-742221843-57,
модел: 97,
модел: 97,
позив на број: 38-117...(за физичка лица), позив на број: 38-117...(за физичка лица),
позив на број: срачунати контролни
позив на број: срачунати контролни
број, који се добија уносом броја
број, који се добија уносом броја
општине 117 и ПИБ-а...(за правна лица) општине 117 и ПИБ-а...(за правна лица)
износи за захтев и решење, потврду..., у динарима

1. Издавање решења о утицају објекта и делатности на
животну средину

6.600,00

1

-за одлучивање о потреби израде
процене утицаја ... 2.430,00,
за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја ...2.430,00,
-за давање сагласности на студију о
процени утицаја:
1) до 100 м2 … 39.330,00,
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 ...76.200,00
3) преко 1.000 м2 … 124.740,00,
-за давање сагласности на студију о
процени утицаја затеченог стања:
1) до 100 м2 … 34.020,00,
2) преко 100 м2 до 1.000 м2...65.880,00
3) преко 1.000 м2 … 107.800,00

2. За издавање
информаци
је о
локацији у
смислу
члана 53.
Закона о
планирању
и изградњи
3. За издавање
локацијски
х услова у
смислу
члана 53а
Закона о
планирању
и изградњи

4. За
грађевинск
у дозволу у
смислу
члана 135.
Закона о
планирању
и изградњи

2.1. за комуналне објекте
1.750,00
600,00

2.2. за помоћне објекте, гараже и слично
970,00
3.1. за производне објекте,
комуналне
инфраструктуре и
пословне објекте и сл.
(водовод,
канализација,
телекомуникациони
објекти, гасне
инсталације, електро
инсталације и сл.)
3.2. за стамбене,
економске и сл.
објекте

4.1. за производне објекте,
комуналне
инфраструктуре и
пословне објекте и сл..
(водовод,
канализација,
телекомуникациони
објекти гасне
инсталације, електро
инсталације и сл.)

површине
до 100
метара
квадратних

3.700,00
600,00

површине
преко 100
метара
квадратних

5.050,00

површине
до 100
метара
квадратних
површине
преко 100
метара
квадратних
површине
до 100
метара
квадратних

1.000,00
600,00
1.920,00

2.300,00
1.070,00

површине
преко 100
метара
квадратних

3.700,00
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4.2. за стамбене,
економске и сл.
објекте

површине
до 100
метара
квадратних
површине
преко 100
метара
квадратних

1.250,00
1.070,00
2.300,00

5.1. за комуналне објекте
5. Одобрење
извођења
радова за
које се не
5.2. за помоћне објекте, гараже и сл
издаје
грађевинск
а дозвола, у
смислу
члана 145.
Закона о
планирању
и изградњи
6.1. за производне објекте, комуналне и
6. Пријава
пословне објекте и сл
почетка
грађења
објекта, у
смислу
6.2. за стамбене, економске и сл. објекте
члана 148.
Закона о
планирању
и изградњи
* За изјаву о завршетку израде темеља, односно
издавање потврде о контроли темеља грађевинских
објеката, у смислу члана 152. Закона о планирању и
изградњи
* За изјаву о завршетку објекта у конструктивном
смислу, у смислу члана 152. Закона о планирању и
изградњи

4.650,00
за сваки економски објекат у
пољопривреди ... 260,00

1.230,00

за сваки грађевински објекат, осим
економског објекта у пољопривреди ....
1.070,00

2.300,00
600,00
1.350,00
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970,00

1.840,00

970,00

600,00

7. За издавање решења којим се одобрава употреба
објекта, у смислу члана 158. Закона о планирању и
изградњи

0,2% на предрачунску вредност објекта,
осим у случају за решење које доноси
0,1% од предрачунске вредности објекта. надлежан орган за послове
телекомуникације, када се плаћа 0,1% на
предрачунску вредност радова

Напомена: Издавање разних потврда у вези
изградње објекта

970,00

600,00

Подношењем електронског захтева у обједињеној процедури плаћа се накнада за ЦИС, коју је прописала Агенција за привредне регистре РС.
у Жабарима,
10.01.2017.године

Обрачунао:
Славиша Здравковић, дипл.грађ.инж.
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