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  На основу члана 25. став 1. Закона о јавним приходима и јавним расходима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/04), члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. 

став 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07), и 

члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 

21/08 и 8/09), и члана  123. Пословника о раду Скупштине општине Владичин Хан („Сл. 

гласник Пчињског округа број 23/08 и 19/09), Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 24.03.2010.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ  

АДМИНИСТРАТИВНИМ  

ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

 

  Врши се измена и допуна Одлуке о општинским административним таксама 

(„Сл. Гласник Пчињског округа“, број 3/04)  

 

Члан 2. 

   

  Тарифни број 12. мења се и гласи: 

 

  Издавање Информације о локацији ……………………………………….1.000,00 

  Издавање Локацијске дозволе: 

 Породично стамбени објекат...................…………………………..1.500,00 

 Пословни објекат................................................................................4.000,00 

 Инфраструктурни објекат..................................................................4.000,00 

 Привремено монтажни објекат......................................................... 1.700,00 

Пријава објекта који је изграђен без грађевинске дозволе.........................1.740,00  

 

Члан 3. 

   

  Тарифни број 13. мења се и гласи: 

 

  Подношење захтева за израду/измену и усвајање планског документа..12.000,00 

  Потврда урбанистичког пројекта...................................................................8.000,00 

  Потврда пројекта парцелације/препарцелације...........................................2.000,00 

  Потврда пројекта исправке граница суседних парцела...............................2.000,00 

 

Подносиоци захтева за израду/измену и усвајање планског документа и 

подносиоци захтева за израду/измену и усвајање планског документа чије је решавање 

захтева у току сносе све трошкове који настану приликом процедуре израде/измене и 

усвајање планског документа. 
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Члан 4. 

 

Тарифни број 14. мења се и гласи: 

 

  Издавање Грађевинске дозволе: 

 

 Породично стамбени објекат...................…………………………..1.000,00 

 Пословни објекат................................................................................2.000,00 

 Инфраструктурни објекат..................................................................4.000,00 

 Привремено монтажни објекат......................................................... 1.000,00 

 

Члан 5. 

 

Тарифни број 15. мења се и гласи: 

 

Издавање Решења за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и 

уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптација, санација и промена 

намене објекта без извођења грађевинских радова, односно промена намене објекта 

.........................................................................................................................2.000,00 

 

Члан 6. 

 

Тарифни број 16. мења се и гласи: 

 

Издавање Потврде о усаглашености изграђених темеља............................1.000,00 

 

 

Члан 7. 

 

  У тарифном броју 18. брише се текст:“одобрења за употребу објекта“ и додаје 

се текст:“ Решења о употреби објекта“ 

 

 

Члан 8. 

 

  Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Врања“. 

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-14/17/2010-01 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

_________________ 

Данијела Поповић 

 

 

 

 

 

 


