На основу члана 7. ст. 1. и 3. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13–усклађени дин.изн., 125/14–
усклађени дин. изн., 95/15–усклађени дин. износи, 83/16 и 91/16-усклађени дин. изн.,
104/16–др. закон и 96/17–усклађени дин.изн.) и члана 24. тачка 16. Статута Града Новог
Сада — пречишћентекст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/0 8), СкупштинаГрада
Новог Сада на Х1. седници од 28. септембра 2018. године, доноси
ОДЛ У КУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 54/09, 23/11, 56/12, 13/13-решење о усклађивању дин. изн., 21/14–решење о
усклађивању дин. изн. и 74/16), Тарифа градских административнихтакси, која је саставни
Део ове одлуке, у Тарифном броју 3. став 1. тачка 2. речи: „локацијску дозволу“, замењују
се речима: „локацијске услове“.
У Тарифном броју 25. став 1. тачка 2. речи: „за решење поводом захтева за
локацијску дозволу“, замењују се речима: „за локацијске услове“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу

Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 434-31/2018-1
28. септембар 2018. године
НОВИ САД

Предсе ник
Зд

вко Јелушић

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ОДЛУКЕ О Г РАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ
ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХТАКСИ
1

ЗАХТЕВИ

Та р ифни 6 р 0.]

1

'

Износ таксе у
динарима

За захтев, ако овом одлуком није другачије прописано

290,00

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1.

2'

3'

за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву;

кадаје издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у
складу са овом одлуком и
за захтев за приступ информацијама одјавног значаја, у складу са законом којим се уређује
слободан приступ информацијама одјавног значаја.
Тарифни број 2.
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени прописа из
надлежности Града Новог Сада

1

' 470 ' 00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.
Тарифни број 3.
За захтеве из области урбанизма и грађевинарства, по сваком поднетом захтеву за:
1.

информацију о локацији;

770,00

2.

локацијску дозволу;

770,00

3.

потврду урбанистичког пројекта парцелације;

770,00

4.

информацију о издатом акту;

770,00

5.

потврду нацрта посебних делова зграде и

770,00

6.

пријаву изграђених темеља.

770,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.
Тарифни број 4.
За пријаву најавни оглас за давање у закуп пословног простора којим располаже Град Нови
Сад

]

'

160 00
*

Тарифни број 5.
За захтев за давање у закуп пословног простора којим располаже Град Нови Сад,
непосредном погодбом

3

' 480° 00

!—

Тарифни број

6.

За захтев за привремено заузимањејавне површине ради постављања рекламних паноа
(објекти и средства за оглашавање и рекламне ознаке)

700,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.

Тарифни број

7.

За пријаву најавни оглас за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта, односно
за захтев за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом

Тарифни број

1.160,00

8.

(брисан)

Тарифни број

9.

За учешће на конкурсу за доделу локација за привремено постављање киоска и мањих
монтажних објеката најавним површинама

460,00

Тарифни број 10.
За захтев за издавање сагласности, као и прибављање других аката кодјавних и јавних
комуналних предузећа неопходних за израду техничке документације и извођење
грађевинских радова

1

.160,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.

Тарифни број
ЗЗ, захтев ПОДНС'Г КОД НЗДЛбЖНОГјавног КОМУНЗЛНОГ

11.

предузећа за прикључак

1.160,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.

Тарифни број
За захтеве ИЗ

ООЛЗСТИ

информационог СИС'ГВМЗ,

ПО

12.

сваком ПОДНСТОМ

33ХТСВУ!

за извод из Регистра и базе података Јединственог информационог система Града Новог
Сада и

1.160,00

за потврду о јединици Регистра и базе података Јединственог информационог система Града
Новог Сада.

1.160,00

П

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број

13.

За жалбу органу, ако овом одлуком није другачије прописано

440,00

НАПОМЕНА:
Ако се у истој управној ствари подносиједна жалба против више решења, такса из овог
тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.

Тарифни број
За ванредни правни лек

14.

2.570,00

111

РЕШЕЊА

Тарифни број

15.

За решење, односно закључак ако овом одлуком није другачије прописано

500,00

НАПОМЕНА:
Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према
броју обвезника којима се решење уручује.
11/

УВЕРЕЊЕ, ОДНОСНО ПОТВРДА

Тарифни број

16.

За уверење, односно потврду, ако овом одлуком није другачије прописано

29о,оо

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за уверење, односно потврду коју орган издаје
странци, сведоку, вештаку, или тумачу, да су присуствовали расправи, односно увиђају, ако
су они били обавезни да присуствују и ако им то уверење, односно потврда служи
искључиво ради правдања изостанка са рада.
У РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА И ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА

Тарифни број
За разгледање СПИСд

КОД

органа за сваки

17.

ЗЗПОЧСТИ сат ПО

Тарифни број

340,00

18.

За издавање копије списа и дупликата исправа плаћа се такса у висини 50% од прописане
таксе за издавање оригинала.
111

ОПОМЕНА

Тарифни број

19.

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу
1111

260,00

СПИСИ И РАДЊЕ У КОМУНАЛНОЈ ОБЛАСТИ

Тарифни број

20.

За решење којим се одлучује о привременом заузимањујавне површине, ако овом одлуком
није другачије прописано

Тарифни број

21.

За решење којим се одлучује о постављању киоска и мањих монтажних објеката најавним
површинама

Тарифни број

700,00

22.

За решење којим се одлучује о привременом заузимању јавне површине за постављање
летњих башти
11111

460,00

700,00

СПИСИ 1/1 РАДЊЕ У ОБЛАСТИ САОБРАТтАЈА

Тарифни број

23.

За решење о условима за уређивање простора у области саобраћаја

700,00

За решење којим се одобрава држање грађевинског материјала на саобраћајним
површинама

700,00

За решење за раскопавање површинајавне намене

700,00

4.

За решење за одређивање паркиралишта

700,00

5.

За решење којим се одобрава резервисање паркинг–места

700,00

6.

За решење о одређивању распореда коришћења такси стајалишта

700,00

7.

За решење о одређивању евиденционог броја за такси возила

700,00

8.

За издавање и оверу такси легитимација

700,00

9.

За решење о испуњености услова моторних возила за обављање ауто такси превоза

700,00

10.

За решење о одређивању и измени траса, линија, аутобуских стајалишта, окретница и
терминала у јавном превозу путника

70030

11.

За решење о постављању аутобуских надстрешница са или без продајног простора

700,00

12.

За решење за прикључење прилазног пута на локалне и некатегорисане путеве и улице

700,00

13.

За решење за издавање одобрења за коришћење обале и воденог простора

340,00

1Х

СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ

Тарифни број

24.

За решење о уношењу имена Нови Сад у пословно име привредног субјекта

174.310,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.
Х СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА

Тарифни број

1/1

ГРАћЕВИНАРСТВА

25.

1.

За информацију о локацији

2.330,00

2.

За решење поводом захтева за локацијску дозволу

3.480,00

3.

За потврду пројекта парцелације

2.330,00

4.

За услове за исправку граница грађевинске парцеле

2.330,00

5.

За информације о издатом акту, по сваком предмету за који се информација даје

240,00

6.

За потврду нацрта посебних делова зграде, по сваком посебном делу који се потврђује

580,00

7.

За решење за радове за које се не издаје грађевинска дозвола

770,00

8.

За решење којим се издаје грађевинска дозвола

770,00

9.

За потврду изграђених темеља

770,00

10.

За употребну дозволу

770,00

11.

За припремне радове

770,00

12.

За уклањање објеката

770,00

НАПОМЕНА:
За измену решења, односно других аката из овог тарифног броја плаћа се такса у износу
умањеном за 50% од прописане таксе.
За списе и радње из овог тарифног броја такса се одређује према вредности радова:
за издавање одобрења за изградњу и грађевинске дозволе, за изградњу комуналне и
саобраћајне инфраструктуре, пословних, пословно-стамбених објеката вишепородичног
становања и за претварање заједничких просторија у стамбене простор или пословни
простор и надзиђивање тих зграда 0,2% од предрачунске вредности радова

за издавање одобрења за изградњу и решења за радове за које се не издаје грађевинска
дозвола за реконструкцију, адаптацију, санацију објекта из тачке ]. овог става 0,1% од
предрачунске вредности радова
за издавање употребне дозволе за објекте из тачке
вредности радова.
Х1

1. и

2. овог става 0,1% од предрачунске

СПИСИ И РАДЊЕ У СТАМБЕНОЈ ОБЛАСТИ
Тарифни број 26.

За решења о исељењу лица које без правног основа користи стан или заједничку просторију
За административно извршење решења из тачке

1.

овог тарифног бРШ

930,00
1.160,00

ХН СПИСИ И РЕДЊЕ У ОБЛАСТИ ИМОВИНСКО–ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Тарифни број

27.

За одређивање земљишта за редовну употребу зграде

2.330,00

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

1.160,00

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

2.330,00

ХШ СПИСИ И РЕДЊЕ У ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ

Тарифни број

28.

За захтев за повраћај више или погрешно наплаћених изворних јавних прихода
Града Новог Сада

290300

За пореско уверење:
измиреним обавезама, по основу изворних јавних прихода Града Новог Сада

290,00

0 висини дугованог износа по основу изворних јавних прихода Града Новог Сада

290,00

да лице није порески обвезник изворних јавних прихода Града Новог Сада

290,00

о

