На основу члана 32. став 1. тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14), чл. 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15) и чл. 21. став 1. тачка 1. и чл. 47. став 1.
тачка 14) Статута Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине
Владимирци, на седници одржаној 21.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама ( „Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 33/12) у члану 3. тачка 3. врше се измене и допуне,
тако да тачка 3. треба да гласи:
„3.Услуге из области урбанизма и грађевинарства по једном захтеву:
- Информација о локацији....................................................................................................... ..........700,00
- Израда локацијских услова
а) Стамбени објекти ....................................................................................................................... 20 дин/m2
б) Стамбено-пословни објекти
- стамбени део ................................................................................................................................. 20 дин/m2
- пословни део .............................................................................................................................. 60 дин/m2
в) Пословни објекти..................................................................................................................... 60 дин/m2
г) Инфраструктурна мрежа и објекти:
- електро мрежа и објекти (далководи,мрежа ниског напона до 1км).................. 16.200,00
- електро мрежа и објекти (далеководи, мрежа ниског напона) преко 1км ....... 24.000,00
- трафо станице (као посебни објекти)....................................................................... 19.500,00
- мрежа ПТТ и објекти (и сви други видови телекомуникација) до 1км. ........ 16.200,00
- мрежа ПТТ и објекти (и сви други видови телекомуникација) преко 1 км ......24.000,00
- антенски стубови мобилне телефоније( радио-базне станице ).........................32.400,00
д) Помоћни и економски објекти............................................................................................... 10 дин/m
ђ) Остали објекти ........................................................................................................................... 10 дин/m2
- Грађевинска дозвола
а) Стамбени објекти....................................................................................................................... 10 дин/m2
б) Стамбено-пословни објекти
- стамбени део ................................................................................................................................. 10 дин/m2
- пословни део .............................................................................................................................. 30 дин/m2
в) Пословни објекти..................................................................................................................... 30 дин/m2

г) Инфраструктурна мрежа и објекти:
- електро мрежа и објекти (далеководи, мрежа ниског напона) до 1 км............... 8.160,00
- електро мрежа и објекти (далеководи мрежа ниског напона) преко 1км. ....... 12.240,00
- трафо станице (као посебни објекти) ......................................................................... 9.720,00
- мрежа ПТТ и објекти (и сви други видови телекомуникација) до 1 км ............ 8.160,00
- мрежа ПТТ и објекти (и сви други видови телекомуникација) преко 1 км ..... 12.240,00
- антенски стубови мобилне телефоније (радио базне станице)........................ 15.000,00
д) Остали објекти ............................................................................................................ 5 дин/m2
-Решење о привременој грађевинској дозволи.......................................................................... 1.800,00
- Пријава припремних радова
- физичка лица.............................................................................................. 890,00
- правна лица .............................................................................................. 1.800,00
- Пријава почетка извођења радова
- физичка лица.............................................................................................. 890,00
- правна лица .............................................................................................. 1.800,00
- Решење за изградњу објеката и извођење радова за објекте за које се не издаје
одобрење за изградњу
- физичка лица.......................................................................................... 660,00
- правна лица............................................................................................ 1320,00
- Решење о одобравању извођења радова (члан 145. ЗПИ)
- електро мрежа и објекти (далководи,мрежа ниског напона до 1км).................. 16.200,00
- електро мрежа и објекти (далеководи, мрежа ниског напона) преко 1км ....... 24.000,00
- трафо станице (као посебни објекти)....................................................................... 19.500,00
- мрежа ПТТ и објекти (и сви други видови телекомуникација) до 1км. ........ 16.200,00
- мрежа ПТТ и објекти (и сви други видови телекомуникација) преко 1 км ......24.000,00
- антенски стубови мобилне телефоније( радио-базне станице ).........................32.400,00
- за све остале објекте .......................................................................................................10 дин/m2
- Пријава о завршетку израде темеља:
- помоћни и економски
- физичка лица........................................................................................... 270,00
- правна лица............................................................................................... 530,00
- стамбени
- физичка лица.............................................................................................. 890,00
- правна лица............................................................................................... 1.800,00
-стамбено пословни објекти
- физичка лица............................................................................................ 1.800,00
- правна лица............................................................................................... 3.600,00
- пословни објекти
- физичка лица............................................................................................. 3.600,00
- правна лица.............................................................................................. 7.200,00
- Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу .................................................. 1.000,00
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- Решење о уклањању објекта .............................................................................................1.000,00
- Употребна дозвола
- физичка лица.............................................................................................. 890,00
- правна лица................................................................................................ 1.800,00
- Одобрење за монтажне објекте на јавним површинама (по чл. 146. ЗПИ)
- физичка лица............................................................................................. 3.600,00
- правна лица................................................................................................ 7.200,00
- Потврда урбанист. пројеката парцелације, препарцелације и исправке граница.......1.200,00
- Потврда урбанистичких пројеката (урбанистичко-архитектонска разрада локације)
-физичка лица..............................................................................................8.280,00
- правна лица................................................................................................9.560,00
- Еколошка такса
- такса на захтева ...................................................................................1.750,00
- Накнада за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја у износу од 25% од
републичког просека за претходни месец.“
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о локалним административним таксама остају непромењене.
Члан 3.
Овa Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 43-18/15-I од 21.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
_______________________________
Владица Марковић
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