НАЦРТ
На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014), чланова 6., 7. и 9. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 83/2016 и 91/2016) и члана 31.
става 1. тачке 3. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општинеМали Иђош“, бр. 13/2008пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана _____ 2016. године
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШПТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1
Тарифа општинских административних такси и накнада за услуге које врши општинска
управа, која је саставни део Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за
услуге које врши општинска управа(„Сл.гласник РС“ бр. 18/2009), мења се и гласи:
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Износ таксе у динарима
1.
2.

Тарифни број 13.
За издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката
на јавним површинама (бараке, киосци и др.)
За издавање одобрења за постављање других мањих монтажних
покретних објеката и уређаја на јавним површинама (апарати за
сладолед, кокице, тезге и др.)
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Тарифни број 14.
За
преглед
усклађености
урбанистичког
пројекта
са
урбанистичком планом
За потврду урбанистичког пројекта
- До 2ха
- Од 2 до5 ха
- Преко 5 ха
За потврду пројекта парцелације односно препарцелације
- До 2ха
- Од 2 до5 ха
- Преко 5 ха
За издавање услова за исправку граница суседних парцела
Трошкови издавања информације о локацијипообјекту
Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и
комуналне инфраструктуре и прикључака на инфраструктурне
објекте)
- За објекте до 30м2
- Од 31м2 до 200м2
- Од 201м2 до 400м2
- Од 401м2 до 800м2
- Од 801м2 до 2000м2
- преко 2001м2
Локацијски услови за прикључке на инфраструктурне објекте
Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне
инфраструктуре
до
1000метара(водовод,
канализација,
електромрежа, гасна мрежа, топловод, тт мрежа)
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Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне
инфраструктуре преко 1000метара(водовод, канализација,
електромрежа, гасна мрежа, топловод, тт мрежа)
Приговор
Трошкови прегледа техничке документације ради утврђивања
испуњености услова из закона о планирању и изградњи и
локалцијска дозвола
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске
сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
Трошкови прегледа техничке документације ради утврђивања
испуњености услова пре издавање грађевинске дозволе
А) за стамбене објекте и помоћне објекте
- до 30 м2
-од 30м2 до 150 м2
-од 150м2 до 300 м2
-од 300м2 до 500 м2
-од 500м2 до 1000 м2
-преко 1000 м2
Б) за производне, индустријске и пословне објекте по м2
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске
сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
Трошкови прегледа техничке документације код измене
локацијске и грађевинске дозволе услед промене инвеститора
- за физичка лица
- за правна лица
Трошкови прегледа техничке документације код измене
локацијске и грађевинске дозволе услед промене у току грађења
- за физичка лица
- за правна лица
Пријава почетка радова
- за физичка лица
- за правна лица :
до 200 м2
од 200- 100о м2
преко 1000 м2
За издавање употребне дозволе плаћа се такса од предрачунске
вредности изведених радова
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске
сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
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За решење којим се одлучује о уклањању објекта:
-за физичка лица
-за правна лица
За издавање потврде на етажни елаборат
За остале послове из области урбанизма, грађевинарства који се
извршавају према захтеву странке
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Напомена:
1. За доградњу и реконструкцију на постојећем објекту за физичка лица плаћа се накнада у
висини од 50% од накнаде предвиђене тачком 7. и 8. овог тарифног броја.
2. За пријаву почетка извођења радова за уклањање препрека за инвалидна лица
накнада се не плаћа.
3. Предрачунска вредност објекта усклађује се применом индекса раста цена на мало који
објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана
наредног месеца од месеца од утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана
месеца који претходи месецу када је захтев поднет.
4. Трошкови комисије се наплаћују по посебном трошковнику.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Мали Иђош“, а примењује се од 01. јануара 2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШП
Број:
Дана: _________ 2016. године
Мали Иђош

Педседник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

