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26. 

 На основу члана 12. став 3. Одлуке о накнадама за  рад Општинске управе („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 5/2009, 12/2009 и 2/2011), Општинско веће општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 5. априла 2011. године утврдила је  

УСКЛАЂЕНE ДИНАРСКE ИЗНОСE 

ИЗ ТАРИФЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

I 

  Динарски износи накнада за рад Општинске управе прописаних Одлуком  о накнадама за рад 

Општинске управе у делу - Тарифа о накнадама за рад Општинске управе, која је саставни део 

Одлуке о накнадама за рад Општинске управе („Службени лист Општине Бачка Топола“, бр. 5/2009, 

12/2009 и 2/2011), усклађују се са стопом раста трошкова живота, коју је доставио Републички завод 

за статистику, за период од априла 2009. године до децембра 2010. године, тако да гласе:  

Усклађени износ накнаде у динарима 

Тарифни број 1. 
     1. За препис акта, односно списа, односно за оверу     

преписа, ако овом одлуком није друкчије прописано, по 

полутабаку оригинала 

110 

      2. За препис акта, односно списа које орган, на захтев 

странке, врши на страном језику, по полутабаку оригинала 

110 

Тарифни број 2. 
1. За оверу сваког потписа, ако овом одлуком није 

друкчије прописано 

140 

2. За оверу аутентичности рукописа (од сваког 

полутабака оригинала) 

140 

3. За излазак на терен ради овере потписа или 

аутентичности рукописа 

290 

4. За оверу пуномоћја, ако овом одлуком није друкчије 

прописано 

170 

5. За оверу превода:  

1) ако текст оригинала не садржи више од 100 речи 140 

2) ако текст оригинала садржи више од 100 речи плаћа се, 

поред накнаде из тачке 1. овог става, за сваки цео или 

започети полутабак по 

170 

Тарифни број 3. 
1. За разгледање списа код органа, за сваки започети сат 

по 

60 

2. За увид у архивиран предмет 110 

3. За издавање оверене фотокопије етажног плана из 

архивираног предмета  

690 

4. За издавање оверене фотокопије пројектно-техничке 

документације из архивираног предмета 

2.300 

5. За издавање оверене фотокопије осталих аката из 

архивираног предмета 

170 

Тарифни број 4. 
1. За склапање брака у службеним просторијама  зграде Општинске управе и 

седиштима матичних подручја :  

- ван радног времена  920 

      2. За склапање брака у свечаним просторијама Музеја 3.460 

     З. За излазак матичара ради склапања брака 6.910 

- у случају да се ради о болесним и старим лицима 170 
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Тарифни број 5. 
1. За уверење из матичне књиге 230 

2. За уверење из матичне књиге о слободном брачном 

стању, које се користи у  иностранству 

1.150 

3. За изводе из матичних књига, и то:  

- на домаћем обрасцу 110 

- намењених иностранству 1.150 

4. За доношење решења о закључењу брака преко 

пуномоћника 

580 

5. За доношење решења о промени личног имена у 

матичним књигама 

230 

Тарифни број 6. 
За излазак на лице места комисије или другог надлежног 

органа Општинске управе по захтеву странке, на подручју 

општине Бачка Топола 

1.150 

Тарифни број 7. 
За  решење о одређивању категорије: 

- куће за одмор и стана  920 

- собе за изнајмљивање 580 

Тарифни број 8. 
1. За захтев за одлучивање о потреби израде процене 

утицаја 

350 

2. За захтев за одређивање обима и садржаја студије о 

процени 

350 

3. За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја: 

- до 100 m
2 

2.880 

-преко 100 m
2
 до 1000 m

2 
5.760 

-преко 1000 m
2 

9.220 

4. За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања: 

- до 100 m
2 

2.300 

-преко 100 m
2
 до 1000 m

2 
4.610 

-преко 1000 m
2 

8.060 

5. За ажурирање студије о процени утицаја, и то: 

1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о 

процени утицаја 

350 

2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја: 

- до 100 m
2 

690 

-преко 100 m
2
 до 1000 m

2 
1.380 

-преко 1000 m
2 

2.760 

Тарифни број 9. 
1 За издавање информације о локацији: 

 -за физичка лица 230 

 -за правна лица 580 

2 За издавање потврде да је урбанистички пројекат урађен у складу са урбанистичким 

планом: 

 -за физичка лица 230 

 -за правна лица 580 

3 За издавање потврде  да је  главни пројекат урађен у складу са локацијском дозволом: 

 -за физичка лица 460 

 -за правна лица 1.150 

4 За умножавање, оверу и уступање урбанистичких планова наплаћују се стварни 

трошкови, а накнада за рад по једном захтеву је: 

 -за физичка лица 110 

 -за правна лица 350 
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5 За издавање локацијске дозволе: 

 -за физичка лица 1.150 

 -за правна лица 3.460 

6 За издавање грађевинске дозволе: 

 1) по захтеву физичког лица: 

 -за стамбени и помоћни  објекат  580 

 -за економски објекат 690 

 -за пословни објекат 1.150 

 2)по захтеву правног лица: 

 -за стамбени и помоћни  објекат  1.150 

 -за економски објекат 2.300 

 -за пословни објекат 3.460 

7 За издавање привремене грађевинске дозволе: 2.880      

8 За издавање решења за радове за које се не издаје грађевинска дозвола:    

 1) за помоћне објекте 460    

 2) за инвестиционо одржавање објеката  460    

 3) за адаптацију и санацију 460    

 4) за промену намене објекта:    

 - без извођења радова 350    

 - са извођењем радова 580    

9 За издавање  употребне дозволе: 

 1) стамбених објеката: 

 
-за објекте површине до 200m

2 
460 

 
-за објекте површине од 200 до 500m

2 
690 

 
-за објекте површине преко 500m

2 
920 

 2)пословних објеката 

 
-за објекте површине до 200m

2 
1.150 

 
-за објекте површине од 200 до 500m

2 
1.840 

 
-за објекте површине преко 500m

2 
2.300 

 На наведене износе се додаје и накнада у износу од 0,05%  на  предрачунску 

вредност објекта. 

10 За издавање дозволе о  уклањању објекта: 

 -за физичка лица 580 

 -за правна лица 1.150 

11 За издавање потврде на етажни елаборат 1.150 

12  За  накнадно издавање грађевинске дозволе  (легализација) 

 1) за физичка лица  

 - породични стамбени објекат  до 100 m
2
, и стамбени 

објекат преко 100  m
2 
са једним станом 

460 

 - стамбени објекат са више станова 690 

 - стамбено-пословни објекат 920 

 - пословни објекат 1.150 

 - производни објекат 1.380 

 2) за правна лица  

 - породични стамбени објекат  до 100 m
2
 и стамбени 

објекат преко 100  m
2 
са једним станом 

3.460 

 - стамбени објекат са више станова 4.030 

 - стамбено-пословни објекат 4.610 

 - пословни објекат 5.180 
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 - производни објекат 5.760 

13 За издавање накнадног решења о пријави радова за изградњу помоћног објекта 

 - за физичка лица 350 

 - за правна лица 2.300 

14 За накнадно издавање грађевинске дозволе за радове на изградњи објекта за који је 

издато одобрење за изградњу по ранијим прописима, а којима је одступљено од 

издатог одобрења за изградњу 

 - за физичка лица 580 

 - за правна лица 1.150 

Тарифни број 10. 
За опомену којом се обвезник позива да плати накнаду 110 

II 

 Усклађени динарски износи накнада за рад Општинске управе из тачке I примењиваће се 

од осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 434-22/2011-V 

Дана: 5. 04. 2011. године                                                                         Председник општине 

Бачка Топола                                                                                                               Баби Атила, с.р.  

 

27. 

 

 

 На основу члана 18. став 3. Одлуке о општинским административним таксама („Службени 

лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2009 и 2/2011), Општинско веће општине Бачка Топола на 

седници одржаној дана 5. априла 2011. године утврдила је  

УСКЛАЂЕНE ДИНАРСКE ИЗНОСE 

ИЗ ТАРИФЕ ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

I 

  Динарски износи општинских административних такси прописаних Одлуком  о општинским 

административним таксама у делу - Тарифа општинских административних такси, која је саставни 

део Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист Општине Бачка Топола“, бр. 

5/2009 и 2/2011), усклађују се са стопом раста трошкова живота, коју је доставио Републички завод за 

статистику, за период од априла 2009. године до децембра 2010. године, тако да гласе:  

Усклађени износ таксе у динарима 

Тарифни број 1. 
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак,ако 

овом одлуком није друкчије одређено 

110 
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2. За састављање писане молбе, захтева, изјаве, пуномоћи, 

предлога, пријава и других поднесака (образаца и сл.), ако 

овом одлуком није друкчије одређено 

170 

3. За попуњавање образаца за иностранство (вишејезична, 

гарантна писма, визе), уговора о купопродаји моторних 

возила и других образаца по захтеву странке 

140 

4. За захтев за давање  тумачења, објашњења, односно 

мишљења о примени општинских прописа 

580 

Тарифни број 2. 
За   решења и закључке које доноси Општинска управа, ако 

овом одлуком није друкчије прописано  

290 

Тарифни број 3. 
1.  За жалбу против решења или закључка, које доноси  

Општинска управа, ако овом одлуком није друкчије 

прописано 

170 

2. За уложени ванредни правни лек 920 

Тарифни број 4. 
1. За издавање уверења, односно потврда на основу 

евиденције (члан 161 ЗУП-а), ако овом одлуком није 

друкчије прописано 

170 

2.  За издавање уверења на основу спроведеног поступка 

(члан 162 ЗУП-а), ако овом одлуком није друкчије 

прописано 

200 

Тарифни број 5. 
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 110 

Тарифни број 6. 
1. За захтев за доношење решења о исељењу лица која без 

правног основа користе стан или заједничку просторију 

580 

2. За решење о исељењу лица која без правног основа 

користе стан или заједничку просторију 

920 

Тарифни број 7. 
1. За издавање одобрења за постављање мањих монтажних 

објеката на јавним површинама (бараке, киосци и др.) 

580 

2. За издавање одобрења за постављање других мањих 

монтажних     покретних објеката и уређаја на јавним 

површинама (апарати за сладолед, кокице, тезге и др.) 

580 

3. За издавање одобрења за заузимање јавне површине ради 

држања грађевинског материјала 

580 

4. За издавање одобрења за постављање летње баште 580 

5. За издавање одобрења за раскопавање јавне површине 580 

6. За издавање одобрењу за вађење и кресање стабала 350 

7. За издавање одобрења за продужење радног времена 

угоститељских објеката 

1150 

8. За издавање одобрења за постављање реклама, истицање 

фирми и др. 

580 

Тарифни број 8. 
За оверу реда вожње у линијском саобраћају 580 

Тарифни број 9. 
1. За доношење аката којима се утврђују водопривредни и 

други услови и даје водопривредна и друга сагласност 

580 

2. За решење о утврђивању обавезе због промене намене   

обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у 

непољопривредне сврхе 

580 
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3. За решење приликом утврђивања испуњености услова 

пословног простора са аспекта заштите животне средине 

при отварању самосталних радњи 

580 

Тарифни број 10. 
Пружање правне помоћи грађанима  

II 

 Усклађени динарски износи општинских административних такси из тачке I 

примењиваће се од осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бачка 

Топола“.  

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 434-23/2011-V 

Дана: 5. 04. 2011. године                                                                               Председник општине                                         

Бачка Топола                                                                                          Баби Атила, с.р.  

 

 

 

 

 

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2011. годину износи 

  12.555,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
 

Редни 

број 
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26. Усклађени динарски износи из Тарифе о накнадама за рад Општинске управе 82 

   

27. Усклађени динарски  износи из Тарифе Општинских административних такси  85 
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