
 
 ОПШТИНСKE АДМИНИСТРАТИВНE ТАКСE – ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА  

 Члан 6.  
 
Ослобађају се плаћања таксе:  
 
1) органи, организације и институције Републике Србије;  
2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне 
самоуправе;  
3) установе основане од стране јединице локалне самоуправе;  
4) цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и 
верским заједницама;  
5) месне заједнице,  
6) хуманитарне организације,  
7) црвени крст Србије;  
8) организације социјалне заштите и друштвене бриге о деци,  
9) организације обавезног социјалног осигурања,  
10) лица која се налазе на списку социјалне потребе код Центра за социјални 
рад у Власотинцу, на основу потврде наведеног центра,  
11) учесници рата и лица која су рањена у рату 1990 - 1999. године и чланови 
породице погинулих и рањених у рату и избегла лица,  
12) инвалиди рада II категорије 

Члан 8. 

Средства остварена овом Одлуком су приход буџета општине Власотинце и 

уплаћују се на подрачун буџета општине Власотинце број 840-742251843-73 

позив на број 97 модел 50-113 -  Општинска административна такса. 

 

Тарифни број 4. Обједињена процедура:  
 
1. Захтев за издавање информације о локацији :  
- физичким лицима ...............................................................................550,00 
динара  
- правним лицима ..............................................................................2.200,00 
динара  
 
2. Захтев за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе:  
- за породичне стамбене зграде до 100м2 ……....…..........1.000,00 динара  
- за породичне стамбене објекте преко 100м2 ……………. 1.320,00 динара  
-за здравствене и школске објекте ………………………….. 2.860,00 динара  
- за спортске објекте и објекте културе ………………….… 2.750,00 динара  
-за пословне објекте до 100м2 ………………………………..1.450,00 динара  
- за пословне објекте преко 100м2 …………………………..4.400,00 динара  
-за саобраћајнице са пратећом инфраструкутуром (водовод, канализација, 
електрика, ПТТ и др).  
- до 1000 м²………………………………………………………..4.400,00 динара  
- преко 1000м²…………………………………………………… 5,00 дин. /м² 4  
 



- за објекте водовода, канализације, електрике, ПТТ, гасовода, кабловске ТВ и 
друго  
- до 1000 м…………………………………………………………4.400,00 динара  
- преко 1000 м………………………………………………………… 5,00 дин./м  
 
3. Захтев за измену решења о локацијсим условима и грађевинској 
дозволи услед промене инвеститора  
- физичким лицима ...........................................................................1.100,00 динара  
- правним лицима ..............................................................................3.300,00 
динара 
  
Захтев за измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току 
градње :  
- физичким лицима ...........................................................................1.100,00 динара  
- правним лицима...............................................................................3.300,00 
динара  
 
4. Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова  
- физичким лицима …………………………………………………....1.000,00 динара  
- правним лицима ……………………………………………………..2.200,00 динара  
 
5. Захтев за издавање привремене грађевинске дозволе  
- физичким лицима …………………………………………………....1.000,00 динара  
- правним лицима …………………………………………………… 2.200,00 динара  
 
6. Захтев за пријаву радова ..............................................800,00 динара  
 
7. Захтев за пријаву завршетка израде темеља ............................800,00 
динара  
 
8. Захтев завршетка објекта у конструктовном смислу ................800,00 
динара  
 
9. Захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу 
заштите од пожара 
........................................................................................................1.000,00 динара  
 
10. Захтев за издавање употребне дозволе  
- физичким лицима …………………………………………………....1.000,00 динара  
- правним лицима ……………………………………………………..2.200,00 динара 

 

 

 

 

 

 


