
3. На основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број 

62/2006, 47/11 , 93/12 , 99/13  - др. пропис, 125/14  - др. пропис, 95/15  - др. пропис, 83/16 , 

91/16  - др. пропис, 104/16  - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј 
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина 

општине Нови Бечеј на 9. седници одржаној дана 31.03.2017. године, донела је  
ОДЛУКУ 

О ИЗМНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКЛАНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  

 
Члан 1. 

Тарифни број 5. Тарифе локалних административних такси Одлуке о локалним 
административним таксама  („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2007 и 9/2010) мења 

се у целости и сада гласи: 
 

''Тарифни број 5. 

За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова, које обавља организациона 
јединица Општинске управе: 

 
1. Издавање одобрења за постављање привремених објеката на јавним површинама 500,00  дин. 

2. Издавање решења за потврђивање плана посебних делова зграде 800,00 дин 

3. Издавање  информације о локацији 500,00 дин 
4. Урбанистичко технички услови за  локацијске услове:  

 a) за помоћне, економске објекте и оградни зид    
b) за породични стамбени објекат и викендицу 

c) за породични стамбенo-пословни објекат   
d) за вишепородични стамбени објекат 

e) за привредне објекте у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова 

и риболова (осим појединачно наведених објеката)   
f) за привредне објекте у области производње и складиштења (осим појединачно 

наведених објеката)   
g) за привредне објекте у области терцијарне делатности (осим појединачно 

наведених објеката) 

h) за објекте у области јавне делатности (осим појединачно наведених објеката) 
i) за објекте у области спорта, рекреације и физичке културе   

j) за објекте у области комуналне делатности и инфраструктуре, (осим 
појединачно наведених објеката) 

k) за прикључење објеката на комуналну и другу инфраструктуру 

l) за линијске инфраструктурне објекте  сa графичким прилогом  
• за први [km] мреже  

• укупно 

m) за одређивање земљишта за редовну употребу објекта 
 

12,000.00 дин 
20,000.00 дин 

18,000.00 дин 
22,500.00 дин 

45,000.00 дин 

 
35,000.00 дин 

 
28,000.00 дин 

 

45,000.00 дин 
45,000.00 дин 

 
45,000.00 дин 

7,700.00 дин 

25.000.00 дин 
5,000.00 д/km 

30,500.00 дин 
5,000.00 дин 

5. Измена локацијских услова 3.300,00 дин 
6. За потврду урбанистичког пројекта 2.000,00 дин 

7. За потврду пројекта препарцелације и парцелације 2.000,00 дин 
8. За услове за исправку граница парцеле 2.000,00 дин 

9. Сагласност на спајање катастарских парцела 800,00 дин 

10. Захтев за прикључење објекта на инфраструктуру 200,00 дин 
11. Захтев, молба, предлог и други поднесак 200,00 дин 

12. Приговор на локацијске услове 400,00 дин 
13. Приговор на закључак о одбацивању 400,00 дин 

14. Уверење и потврда 1.200,00 дин 

15. Издавање решења о одобрењу за извођење радова 250,00 дин 
16 Издавање потврде :  

 a) о пријему документа ије за почетак извођења радова 
b) о извршеној контроли темеља 

 

250,00 дин 
250,00 дин 

17. Издавање грађевинске дозволе  
a) За стамбене и помоћне објекте 

b) За стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте 
 

 
250,00 дин 

700,00 дин 

18. Издавање решења о употребној дозволи  



a) За стамбене и помоћне објекте 

b) За стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте 
 

250,00 дин 

700,00 дин 

19. Издавање обавештења о могућности озакоњења објеката 600,00 дин 
20. Издавање уверења на основу увиђаја о стању објектаи степену изграђености 450,00 дин 

21. Такса за одржавање јавног скупа 9.000,00 дин 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови 
Бечеј''. 

 
              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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          ПРЕДСЕДНИК 
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                 Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                     Мирјан Јакшић с.р. 

 


