
На основу члана 20. и члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени Гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2017-други закон и 101/16-други закон), члана 6. и 
9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени Гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 
93/2012, 99/2013 – усклађени дин. Изн., 125/2014 – усклађени дин. Износ, 95/2015 – усклађени 
дин. Износ, 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. Износ и 104/2016 – др. закон) и члана 37. став 1. 
тачка 3. и 14. Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, бр. 69/08, 89/2010, 
14/2012, 32/2012, 70/2012, 9/14, 26/2015, 99/15 и 100/16), 
 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 09.03.2018.године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о локалним административним таксама („Службени лист Града Ниша“, бр. 
129/2017), у делу таксене тарифе локалних административних такси, тарифни број 4. мења се и 
гласи: 
 
Р.бр. Опис Износ 

1. За сва уверења и потврде које издају органи односно организационе 
јединице управе, ако овом одлуком није другачије прописано 

300,00 

2. За услове за исправку граница 500,00 
3. За потврду пројекта парцелације и препарцелације 900,00 
4. За потврду Урбанистичког пројекта 1.000,00 
5. За приговор 450,00 
6. За оверу и уступање планског документа у дигиталном облику 3.000,00 
7. За оверу извода из техничке документације 650,00 
8. За увид у плански документ 1.000,00 
9. За решење о привременом заузећу јавних површина  - тезге и други 

привремени објекти 
700,00 

10. За решење о привременом заузећу јавних површина – летње баште, 
забавни паркови, циркуси и сл. 

2.000,00 

11. За решење за коришћење простора на јавној површини за постављање 
расхладних уређаја за продају освежавајућих безалкохолних пића и 
индустријског сладоледа 

500,00 

12. За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање јавних површина у 
циљу извођења грађевинских радова 

2.000,00 

 
Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Број: 434-15 
Датум: 09.03.2018.год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

                                     Дејан Смиљковић 


