
На основу члана 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - ускл. дин. изн. и 125/14 - ускл. 
дин. изн.) и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца на 25. седници одржаној 26. марта 2015. 
године, донела је 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се градске административне таксе за вршење послова 
локалне самоуправе као локални јавни приходи који органи управе остварују својом 
делатношћу. 

Члан 2. 

Градске административне таксе се утврђују за списе и радње у управним стварима, 
као и за друге списе и радње који органи управе издају, односно обављају у оквиру 
послова из своје изворне надлежности, а које обухватају накнаду за извршени рад и 
трошкове који су учињени за вршење тога рада. 

Члан 3. 

Обвезник плаћања градске административне таксе је лице поводом чијег захтева 
се врши радња или доноси спис предвиђен овом Одлуком. 

Ако се радња врши по захтеву више лица или доноси за више лица, свако лице је 
обвезник плаћања градске административне таксе. 

Члан 4. 

Висина градске административне таксе и настанак обавезе плаћања утврђује се 
тарифом градске административне таксе за рад органа управе која је саставни део ове 
Одлуке. 

Члан 5. 

У акту и другом спису о извршеној радњи, означује се износ наплаћене градске 
административне таксе и тарифни број по коме је наплаћена. 

ОДЛУКУ 

О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

("Сл. гласник града Лесковца", бр. 2/10, 10/10, 13/10, 3/12, 23/14 и 5/15) 



Члан 6. 

Плаћања градске административне таксе утврђене овом Одлуком ослобађају се 
корисници материјалног обезбеђења и установе чији је оснивач Скупштина града 
Лесковца. 

Плаћање градске административне таксе утврђене овом Одлуком за тарифни број 
37. и 38. ослобађају се жртве породичног насиља са пребивалиштем на територији града 
Лесковца.  

Ради остваривања права из члана 6. став 1. и 2. Одлуке о градским 
административним таксама града Лесковца, ставља се на увид акт надлежног органа - 
Центра за социјални рад у Лесковцу.  

Градска административна такса за рад Органа управе не плаћа се за списе и радње 
за исправљање грешака у актима и евиденцијама у поступку више плаћених или 
неправилно плаћених средстава. 

Члан 8. 

Градска административна такса се плаћа на рачун број 840-742341843-24 у корист 
накнаде за рад Органа управе града Лесковца, по моделу 97 са позивом на број 21-058. 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о градским 
административним таксама за рад органа управе објављена у "Службеном гласнику града 
Лесковца", бр. 28/08 и 11/09. 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику града Лесковца", а примењиваће се од 1. јануара 2010. године. 

  

Самостални члан Одлуке о измени и допуни  
Одлуке о градским административним таксама града Лесковца 

("Сл. гласник града Лесковца", бр. 10/2010) 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику града Лесковца". 

  



Самостални члан Одлуке о измени и допуни  
Одлуке о градским административним таксама града Лесковца 

("Сл. гласник града Лесковца", бр. 3/2012) 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику града Лесковца", а примењиваће се од 01.01.2012. године. 

  

Самостални члан Одлуке о измени и допуни  
Одлуке о градским административним таксама града Лесковца 

("Сл. гласник града Лесковца", бр. 23/2014) 

Члан 3.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику града Лесковца".  

  

Самостални члан Одлуке о измени и допуни  
Одлуке о градским административним таксама града Лесковца 

("Сл. гласник РС", бр. 5/2015) 

Члан 3.  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивања у "Службеном 
гласнику града Лесковца".  

   

ТАРИФЕ 
ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА РАД ОРГАНА 

УПРАВЕ 
   

Тарифни број 1. 

За писмено мишљење о примени прописа плаћа се градска 
административна такса у износу од  

430 динара 



Тарифни број 2. 

За увид у списе завршених предмета плаћа се градска 
административна такса у износу од  

140 динара 

Тарифни број 3.  

За информацију о локацији о могућностима градње и ограничењима 
за уређење простора  

300,00 динара  

За информацију о локацији о могућностима градње и ограничењима за уређење простора 
са графичким прилозима:  

- за једну грађевинску парцелу  500,00 динара  

- за сваку следећу  150,00 динара  

Тарифни број 4. 

За уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији 220 динара 

Тарифни број 5. 

За извештај и информације о подацима садржаним у урбанистичкој 
документацији 

350 динара 

Тарифни број 6. 

За излазак на "лице места" и рад комисија и стручних служби органа 
управе, градска административна такса се плаћа: 

   

1. За преглед простора за обављање делатности у погледу 
испуњености услова заштите животне средине  

4.280 динара 

2. За преглед кућа, станова за одмор и соба за пружање смештаја и 
исхрана туриста по објекту категоризације 

250 динара 

3. За утврђивање услова за промену намене пољопривредног 
земљишта 

520 динара 

4. За утврђивање испуњености ветеринарских услова 450 динара 

5. За утврђивање водопривредних услова  520 динара 

6. За утврђивање испуњености услова возила за обав. ауто такси 
превоза путника  

        2.140 динара 

7. За остали излазак на лице места комисија и стручних служби 
органа управе по захтевима странака  

240 динара 

8. За излазак на терен теренског инспектора Локалне пореске 
администрације по захтевима странака  

 

240 динара 

Тарифни број 7. 

- За Решење којим се одобрава изградња објеката и извођење радова 1.500,00 динара 



за које се не издаје грађевинска дозвола (помоћни објекти, санација, 
адаптација, промена намене објекта, инвестиционо одржавање и 
слично)  

- За Решење којим се одобрава употреба пословних објеката  7,00 дин./м 

- За Решење којим се одобрава употреба стамбених објеката 5,00 дин./м 

- За издавање Уверења о времену изградње објекта 400,00 динара 

- За издавање Уверења о спецификацији простора из Техничке 
документације 800,00 динара 

- За издавање Потврде пријаве радова 1.000,00 динара 

- За Потврду пријема изјаве завршетка темеља 1.000,00 динара 

- За Потврду пријема изјаве од завршетка објекта у конструктивном 
смислу 1.000,00 динара 

- За прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру 1.500,00 динара 

Тарифни број 8. 

За израду локацијских услова плаћа се градска административна такса:  

1. СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ  Категорија  Цена  

- до 400 м2 и П+1+Пк (ПС)  А  57 дин./м2 

- до 2000 м2 и П+4+Пк (ПС)  Б  61 дин./м2 

- преко 2000 м2 или П+1+Пк (ПС)  А 100 дин./м2 

2. ЗГРАДЕ ЗА СТАНОВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦА (домови пензионера, установе и домове који 
пружају бригу за старије и хендикепиране особе, радничка преноћишта, студентске 
домове, сиротишта, преноћишта уз зграде интерната, домове бескућника, манастире и 
др.) И ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ ЗА КРАТКОТРАЈНИ БОРАВАК (преноћишта за омладину, 
планинарски домови, дечији и породични кампови, бунгалови за одмор, одмаралишта, 
друге зграде за одмор и ноћење излетника које нису друге разврстане)  

   Категорија  Цена  

- до 400 м2 и П+2  Б  48 дин./м2 

- преко 400 м2 или П+2)  В  40 дин./м2 

3. ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ (хотели, мотели, ресторани, барови и сличне угоститељске 
зграде, зграде у пословне сврхе - банке, поште, пословне зграде локалне управе и 
државних тела и др., трговачки центри, зграде са продавницама, робне куће, издвојене 
продавнице, апотеке, бутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, затворене 
пијаце, сервисне станице за моторна возила, итд.)  

   Категорија  Цена  

- до 400 м2 и П+2  Б  87 дин./м2 

- преко 400 м2 или П+2  В  127 дин./м2 

 



4. ЗГРАДЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА, ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА, ЗГРАДЕ 
ПОШТАНСКОГ ПРОМЕТА, ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ 
ЦЕНТРИ, ЗГРАДЕ ЗА ТЕЛЕВИЗИЈСКО И РАДИО ЕМИТОВАЊЕ, ЗГРАДЕ ЗА 
КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКУ ДЕЛАТНОСТ И ЗАБАВУ (биоскопи, концертне дворане, 
казина, циркуси, музичке и плесне дворане, плесне аматерске школе, дискотеке, 
павиљони за променадне концерте), НЕПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЗАЧКЕ ШКОЛЕ, 
МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ, ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ ЗА САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈУ 

   Категорија  Цена  

   В  127 дин./м2 

   
5. ГАРАЖЕ,  Категорија  Цена  

   В  87 дин./м2 

   
6. ИНДУСТРИЈСКЕ ЗГРАДЕ  Категорија  Цена  

- радионице до 400 м2 Б  47 дин./м2 

- радионице преко 400 м2 В  44 дин./м2 

- све осим радионице (фабрике, кланице, пиваре, 
хале за монтажу итд.)  

В  40 дин./м2 

7. РЕЗЕРВОАРИ, СИЛОСИ И СКЛАДИШТА  

   Категорија  Цена  

- Резервоари и силоси        

- Резервоари и цистерне  г  0,2% од 
предрачунске 
вредности  

- Резервоари за нафту и гас  г  0,3% од п.в.  

- Силоси за цемент и друге суве агрегате  г  0,3% од п.в.  

Затворена складишта  Категорија  Цена  

- Специјализована складишта затворена са 
најмање три стране зидовима или преградама (до 
1500 м2 и П+1)  

Б  87 дин /м2 

- Специјализована складишта затворена са 
најмање три стране зидовима или преградама 
(преко 1500 м2 или П+1)  

В  127 дин./м2 

- Хладњаче  В  127 дин./м2 

- Наткривена складишта  Категорија  Цена  

- Стално наткривена складишта (са кровом) на 
отвореном, са мање од три зида или без зидова 
(до 1500 м2)  

А  44 дин /м2 

- Стално наткривена складишта (са кровом) на 
отвореном, са мање од три зида или без зидова 
(преко 1500 м2)  

Б  40 дин./м2 



8. МУЗЕЈИ И БИБЛИОТЕКЕ  

   Категорија  Цена  

   В  40 дин./м2 

9. ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ (јаслице, вртићи, основно образовање, специјалне школе, средње 
школе, факултети, зграде за научно истраживање, зграде болница, зграде за обављање 
верских и других обреда, историјски или заштићени споменици)  

   Категорија  Цена  

   В  24 дин./м2 

10. СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ И СПОРТСКИ ТЕРЕНИ  

   Категорија  Цена  

   В  32 дин./м2 

11. ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ  

(стаје, зграде за узгој, остале пољопривредне зграде)  

   Категорија  Цена  

- до 600 м2 А  47 дин./м2 

- до 4000 м2 и висине 25 м Б  44 дин./м2 

- преко 400 м2 или висине преко 25 м В  40 дин./м2 

12. ПОЉОПРИВРЕДНИ СИЛОСИ  

   Категорија  Цена  

- до 4000 м2 Б  0,15% од п.в.  

- преко 4000 м2 В  0,2% од п.в.  

   
13. ПУТЕВИ И УЛИЦЕ  Категорија  Цена  

   Г  3 дин./м2 

14. ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗ ПУТЕВЕ (све потребне инсталације - расвета, сигнализација, које 
омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања)  

   Категорија  Цена  

   Г  0,15% одп.в.  

15. МОСТОВИ, ВИЈАДУКТИ, ТУНЕЛИ И ПОДЗЕМНИ ПРОЛАЗИ  

   Категорија  Цена  

   Г  0,15%одп.в.  



16. ГРАЂЕВИНЕ НА РЕКАМА И КАНАЛИМА, БРАНЕ И НАСИПИ  

   Категорија  Цена  

   Г  0,2% од п.в.  

17. МЕЂУМЕСНИ ГАСОВОД  

   Категорија  Цена  

   Г  87 дин./м2 

18. ЛОКАЛНИ ГАСОВОД  

   Категорија  Цена  

   Г  68 дин./м2 

19. МЕЂУМЕСНИ ВОДОВОДИ, ЛОКАЛНИ ВОДОВОДИ, ПАРОВОДИ И ТОПЛОВОДИ, 
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА  

   Категорија  Цена  

   Г  45 дин./м2 

20. ОСТАЛЕ ГРАЂЕВИНЕ ИЗ МЕЂУМЕСНЕ ВОДОВОДЕ  

   Категорија  Цена  

   Г  0,1%одп.в.  

21. МЕЂУМЕСНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ  

   Категорија  Цена  

   Г  0,3% од п.в.  

   
22. ДАЛЕКОВОДИ  Категорија  Цена  

- Међумесни надземни или подземни водови за 
дистрибуцију електричне енергије високог или 
средњег напона  

Г  127 дин./м 
дужном  

- Стубови далековода (пилони)  Г  0,2% од п.в.  

23. ОСТАЛЕ ГРАЂЕВИНЕ У ЛОКАЛНОЈ ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ, КАНАЛИЗАЦИОНИ 
КОЛЕКТОРИ, ОБЈЕКТИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
(сабирне јаме, таложнице, сепаратори уља, септичке јаме)  

   Категорија  Цена  

   Г  0,25% п.в.  



24. ЛОКАЛНИ, ЕЛЕКТРИЧНИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ  

Локални водоводи  

- Локални водоводи за дистрибуцију воде (мрежа 
ван града)  

      

   Категорија  Цена  

   Г  45 дин./м2 

- Остале грађевине у локалној водоводној 
мрежи  

      

- Водоторњеви и други резервоари за воду, изворишта, фонтане (чесме), хидранти  

   Категорија  Цена  

   Г  0,25% од п.в.  

- Пароводи и топловоди        

- Локални цевоводи за топлу воду, пару или компромовани ваздух (цеви ван зграда)  

   Категорија  Цена  

   Г  45 дин./м2 

25. ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГИПСА, ЦЕМЕНТА, ЦИГЛЕ И ЦРЕПА, ИТД.  

   Категорија  Цена  

   Г  0,2% од п.в.  

26. ЕЛЕКТРАНЕ  

- Објекти и опрема за производњу електричне енергије, на пример хидроелектране, 
термоелектране за угаљ, нуклеарне електране, електране на ветар  

   Категорија  Цена  

   Г  0,3% од п.в.  

27. ОСТАЛЕ ГРАЂЕВИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ  

- Забавни паркови, као и друге грађевине на отвореном, укључујући и грађевине на 
брдским теренима (скијашке стазе и лифтови, седеће жичаре, итд.), игралишта за голф, 
спортска узлетишта, хиподроми, објекти који се претежно користе за водене спортове, 
опрема на плажама  

   Категорија  Цена  

   Г  0,15%одп.в.  

28. ЈАВНИ ВРТОВИ И ПАРКОВИ, ЗОО ВРТОВИ И БОТАНИЧКЕ БАШТЕ  

   Категорија  Цена  

   Г  0,1%одп.в.  



29. ОСТАЛЕ ГРАЂЕВИНЕ (ОСИМ ЗГРАДА) ДРУГДЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ  

- Одлагалишта смећа (депоније)  

   Категорија  Цена  

   Г  0,2% од п.в.  

   
- Услови за исправку граница  5.000,00 динара  

- Услови за израду Пројекта парцелације и препарцелације  3.000,00 динара  

- Потврда Пројекта парцелације и препарцелације     

- до 1000 м2 (10а) парцеле  5.000,00 динара  

- преко 1000 м2 (10а) парцеле  3 дин./м2 

- Потврда урбанистичког пројекта (бруто површина објекта)  3 дин./м  

- Такса за умножавање, оверу и уступање урбанистичких планова  1.000,00 динара  

- За приговор на локацијске услове и Закључак  240,00 динара  

НАПОМЕНА: Цене за објекте који нису обухваћени овим тарифником, одредиће се према 
објектима сличне намене. 

Тарифни број 8А 

(Брисан) 

Тарифни број 9. 

Обележавање грађевинске и регулационе линије  1.100 динара 

за грађевински и други материјал 550 динара 

Тарифни број 10. 

За одобрење за пуштање објекта у пробни рад плаћа се градска 
административна такса у износу  

2.500 динара 

Тарифни број 11. 

За издавање одобрења за раскопавање јавне површине плаћа се 
градска административна такса у износу од 

720 динара 

Тарифни број 12. 

За одобрење у вези одређивања режима саобраћаја плаћа се градска 
административна такса у износу од 

750 динара 

 



Тарифни број 13. 

За оверу, усаглашавање и брисање реда вожње у градском и 
приградском превозу путника плаћа се градска административна 
такса по поласку из реда вожње у износу од  

1.190,00 динара 

Тарифни број 14. 

За издавање одобрења за заузеће јавних површина    

- за предмете и ствари 800 динара 

Тарифни број 15. 

За издавање потврде о промени назива улица  400 динара 

Тарифни број 16.  

За одобрење за постављање реклама плаћа се градска 
административна такса у износу од  

550 динара 

Тарифни број 17. 

Накнада трошкова за издавање извода из матичних књига рођених, 
венчаних и умрлих 

   

1. Захтев за издавање извода 40 динара 

2. Издавање извода  80 динара 

Тарифни број 18. 

Накнада трошкова за издавање извода из матичних књига рођених, 
венчаних и умрлих на међународном обрасцу  

500 динара 

Тарифни број 19. 

Накнада трошкова за издавање уверења на основу података из 
матичних књига 

   

- Захтев за издавање уверења 40 динара 

- Издавање уверења (уверења о слободном брачном стању и других 
уверења) 

140 динара 

Тарифни број 20. 

Накнада трошкова за издавање уверења о држављанству    

1. Захтев за издавање уверења 40 динара 

2. Издавање уверења о држављанству 80 динара 



Тарифни број 21. 

Накнада трошкова за издавање смртовница по захтеву грађана 50 динара 

Тарифни број 22. 

Накнада трошкова за издавање решења о промени имена и 
презимена и других решења из области матичних књига: 

   

1. Захтев за доношење решења 60 динара 

2. Доношење решења 140 динара 

Тарифни број 23. 

Накнада трошкова за жалбе против решења о промени имена и 
презимена и других решења из области матичних књига 

150 динара 

Тарифни број 24. 

Накнада трошкова присуствовања матичара чину закључењу брака:    

1. Ван службених просторија 8.000 динара 

2. Радним даном 230 динара 

3. У дане викенда и државних празника 320 динара 

Тарифни број 25. 

Накнада трошкова за оверу потписа, преписа и рукописа по предмету 80 динара 

Тарифни број 26. 

Накнада трошкова за оверу овлашћења 100 динара 

Тарифни број 27. 

Накнада трошкова за издавање преписа, службених аката који се 
налазе код органа Градских управа  

85 динара 

Тарифни број 28. 

За издавање решења о давању земљишта у закуп по било ком основу 1.600 динара 

Тарифни број 29. 

За одређивање земљишта за редовну употребу зграде 1.700 динара 

Тарифни број 30. 



За поништај правоснажног решења о изузимању земљишта из поседа 
по катастарској парцели 

1.700 динара 

Тарифни број 31. 

За издавање тапија 530 динара 

Тарифни број 32.  

За увођење у посед по било ком основу  1.060 динара 

Тарифни број 33. 

За решење о конверзији права коришћења у право својине по 
катастарској парцели 

1.700 динара 

Тарифни број 34. 

За издавање:    

1. Уверења о временском вођењу радње 270 динара 

2. Решења о продужењу радног времена 860 динара 

3. Решења о категоризацији соба, кућа, станова и апартмана 1200 динара 

4. Одобрења о испуњености услова за-обављање такси превоза 1000 динара 

Тарифни број 35. 

За списе и радње у вези пријема, израде и овере ценовника за 
производе и услуге из надлежности града, издавање потврда и 
преписа: 

   

1. За непроизводне услуге 240 динара 

2. За производне делатности и занатске услуге  110 динара 

3. За услуге у образовању, култури и саобраћају 110 динара 

4. Делатност школе за возаче  240 динара 

5. За услуге установа друштвене заштите 110 динара 

6. Остале услуге 110 динара 

7. За услуге у комунално-стамбеној делатности 360 динара 

8. Издавање потврде и преписа 190 динара 

Тарифни број 36. 

За решење из области пољопривреде и водопривреде:    

1. За решења о промени намене обрадивог пољопривредног 
земљишта 

710 динара 

2. За решења о испуњености ветеринарских услова 620 динара 

3. За решење о издавању водопривредне сагласности 790 динара 

4. За издавање водопривредне дозволе 990 динара 



5. За потврду о испуњености водопривредних услова 1.140 динара 

6. За издавање потврде о обављању пољопривредне производње 290 динара 

Тарифни број 37. 

Градска административна такса за рад, пружање правне помоћи 
грађанима у остваривању њихових права код органа управе и јавних 
предузећа, установа, органа и организација: 

   

1. Писање поднеска (захтев, молба, предлог, пријава) 650 динара 

2. Писање правних лекова:    

- Редовних 750 динара 

- Ванредних  1.000 динара 

Тарифни број 38. 

Градска административна такса за рад за пружање правне помоћи 
грађана у остваривању њихових права пред судом, Тужилаштвом, 
Секретаријатом унутрашњих послова и иностраним органима: 

   

1. Писање уговора 3.000 динара 

2. Писање пуномоћја, овлашћења, предлога, изјава, гарантних 
писама, молби и захтева  

700 динара 

3. Писање клаузуле на уговору, пуномоћју, овлашћењу и изјави 300 динара 

4. Писање кривичних пријава 900 динара 

5. Писање тужбе у једноставним правним стварима 1.000 динара 

6. Писање одговора на тужбу 1.000 динара 

7. Писање тужбе у сложеним правним стварима 2.500 динара 

8. Писање одговора на тужбу у сложеним правним стварима 1.500 динара 

9. Писање поднесака (у парничном, кривичном и извршном поступку) 750 динара 

10. Писање редовних правних лекова:    

- приговора 750 динара 

- жалби 1.500 динара 

11. Састављање ванредних правних лекова 2.500 динара 

12. Састављање предлога у извршном поступку 900 динара 

Тарифни број 39. 

- За издавање пореског уверења у обављању послова из своје 
изворне надлежности плаћа се градска административна такса у 
износу од  

240 динара 

- За жалбе против акта органа града које доносе у обављању послова 
из своје изворне надлежности плаћа се градска административна 
такса у износу од 

240 динара 

- За ванредна правна средства (члан 239-260 ЗУП-а - "Сл. лист СРЈ", 
бр. 33/97 и 31/2001) 

1000 динара 



Тарифни број 40. 

За израду решења о испуњености услова за ископ и пренос посмртних 
остатака плаћа се градска административна такса у износу од  

800,00 динара 

Тарифни број 41. 

За израду решења о одређивању места за постављање контејнера на 
јавним површинама плаћа се градска административна такса у износу 
од 

800,00 динара 

 


