
ШИФАРНИК ТАКСИ И НАКНАДА У ПОСТУПКУ ПРЕД ГРАДСКОМ УПРАВОМ 

 

За списе и радње у управним стварима, као и други списи и радње у поступку пред Градском управом и другим органима Града који настају 

у обављању поверених и изворних послова за које се плаћа републичка административна такса, градска административна такса, 

локална комунална такса и накнада 

 

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 

ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57 

ПОЗИВ НА БРОЈ:  

97 81-232 (за физичка лица) 

97 КБ-232-ПИБ (за правна 

лица) 

КОРИСНИК: Буџет Републике Србије 

Врста услуге Износ: 

1. Доношење решења о накнадном упису у МКУ 780,00 

2. Остваривање права поводом извршеног увида Износ променљив 

3. 
Остваривање права у вези са обрадом података о 

личности 
310,00 

4. Приступ информацијама од јавног значаја Износ променљив 

5. Промена личног имена 780,00 



6. Промена презимена млл. детета 780,00 

7. Пружање правне помоћи  Износ променљив 

8. Разгледање и преписивање списа предмета  Износ променљив 

9. Издавање уверења 620,00 

10. 
Упис личног имена на језику и писму националних 

мањина у матичне књиге 
840,00 

11. Враћање презимена после развода брака 310,00 

12. Допуна података у матичним књигама 840,00 

13. 
Издавање извода из матичних књига на међународном 

обрасцу 
720,00 

14. Издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу 430,00 

15. Издавање уверења из матичних књига 780,00 

16. Одређивање имена новорођеног детета 310,00 



17. Признавање очинства 310,00 

18. Уверење о држављанству 780,00 

19. Уверење о способности за ступање у брак 780,00 

20. Упис у МКР – промена у личном статусу грађана 310,00 

21. Упис у МКУ – промена у личном статусу грађана 310,00 

22. 
Одобрење за локацију за третман отпада у мобилном 

постројењу 
310,00 

23. 
Давање сагласности на ажурирану студију о процени 

утицаја 
Износ променљив 

24. 
Давање сагласности на студију затеченог стања о процени 

утицаја пројекта на животну средину 
Износ променљив 

25. Давање сагласности на студију  о процени утицаја  Износ променљив 

26. Издавање дозволе за рад стационираних извора загађења 830,00 

27. 

Издавање дозволе за сакупљање, транспорт, 

складиштење, третман или одлагање неопасног или 

инертног отпада 

18.730,00 



28. Издавање дозволе за управљање хемикалијама 310,00 

29. Издавање интегрисане дозволе 151.420,00 

30. 
Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања 

на животну средину 
2.010,00 

31. Одлучивање о потреби процене утицаја 2.010,00 

32. 
Одређивање обима и садржаја ажуриране студије о 

процени утицаја 
2.010,00 

33. 
Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 

затеченог стања  
2.010,00 

34. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.010,00 

35. 
Уздавање потврде о изузимању од обавезе  прибављања 

дозволе за управљање отпадом 
2.750,00 

36. 
Потврђивање испуњености услова у погледу животне 

средине објекта у коме се обавља енергетска делатност 
30.530,00 

37. Продужење рока важности интегрисане дозволе 60.570,00 

38. Ревизија интегрисане дозволе 60.570,00 



39. 

Утврђивање испуњености услова простора и опреме у 

погледу заштите животне средине за обављање привредне 

делатности 

310,00 

40. Одређивање категорије куће, апартмана и собе 840,00 

41. Одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства 840,00 

42. Образовање пројектног тима 310,00 

43. 
Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта и 

коришћења у непољопривредне сврхе 
840,00 

44. 
Издавање уверења о статусу предузетника  

(регистрованих пре 2006.) – за захтев  
310,00 

45. 
Издавање уверења о статусу предузетника  

(регистрованих пре 2006.) – за уверење 
310,00 

46. 
Издавање уверења о статусу предузетника  

(регистрованих пре 2006.) – за препис по полутабаку 
410,00 

47. 
Издавање уверења о статусу предузетника  

(регистрованих пре 2006.) – за решење 
530,00 

48. Предлог улагача за утврђивање инвестиционог програма 310,00 

49. Информација о локацији 2.730,00 



50. 

Издавање уверења (радови за које није потребно 

прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт 

за извођење радова) 

620,00 

51. Издавање уверења о поднетом захтеву за озакоњење 620,00 

52. Доношење решења о уклањању објекта 840,00 

53. Доношења решења о уклањању објекта склоног паду 840,00 

54. Издавање брисовне дозволе 310,00 

55. Предлог за административни пренос 840,00 

56. 

Предлог/иницијатива за давање у закуп неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног 

огласа 

310,00 

57. 
Давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у 

јавној својини путем непосредне погодбе 
310,00 

58. Деекспропријација  310,00 

59. 
Заснивање права закупа на грађевинском земљишту које 

подлеже примени Закона о конверзији 
310,00 

60. Предлог за непотпуну експропријацију 310,00 



61. Одређивање земљишта за редовну употребу објекта 840,00 

62. Одређивање накнаде за експроприсану непокретност 310,00 

63. 
Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта 

непосредном погодбом 
310,00 

64. 

Предлог/иницијатива за отуђење неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног 

огласа 

310,00 

65. Предлог за експропријацију  310,00 

66. 
Претварање права коришћења изграђеног грађевинског 

земљишта у право својине уз накнаду 
840,00 

67. 
Претварање права коришћења неизграђеног 

грађевинског земљишта у право својине уз накнаду 
840,00 

68. 
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта на 

основу споразума са власником земљишта 
310,00 

69. Издавање укњижбене дозволе 310,00 

70. Успостављање права службености 310,00 

71. 
Утврђивање права коришћења у корист власника 

незаконито изграђеног објекта 
840,00 



72. 
Предлог/иницијатива за откуп грађевинског земљишта из 

јавне својине 
310,00 

 
 

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03 

ПОЗИВ НА БРОЈ: 

97 81-232 (за физичка лица) 

97 КБ-232-ПИБ (за правна 

лица) 

КОРИСНИК: Буџет града Сомбора 

Врста услуге Износ: 

1. 
Захтев, молба, предлог, пријава и други поднесак из 

изворне надлежности града 
139,00 

2. 
Захтев за давање мишљења о примени 

општинских/градских прописа 
373,00 

3. Жалба против решења које доносе органи града 139,00 

4. Решења које доносе органи града 181,00 

5. Уложени ванредни правни лекови на решења 906,00 



6. 

 

Преписивање службених аката насталих у вршењу 

изворних овлашћења града 

 

181,00 

7. 

 

Издавање фотокопија из архива Градске управе и аката из 

скупштинске документације, из изворне надлежности 

града, од полутабака 

 

181,00 

8. 
 

Издавање сагласности за раскопавање јавне површине 

 

543,00 

9. 

 

Издавање услова за пројектовање објеката који се граде 

на земљишту, на коме је носилац права коришћења Град 

Сомбор 

 

906,00 

10. 

 

Издавање сагласности на пројекте за објекте који се граде 

на земљишту на коме је носилац права коришћења Град 

Сомбор 

 

 

2.185,00 

11. 

 

Обавештење о намени простора на основу урбанистичких 

планова за индивидуалне објекте грађана 

 

1.056,00 

12. 

 

Обавештење о намени простора на основу урбанистичких 

планова за све пословне, пољопривредне објекте и објекте 

колективне градње 

 

3.944,00 

13. 

 

Решења донета у поступку  бесправног усељења, по 

захтеву странке 

 

906,00 

14. 
 

Доношење урбанистичких планова  

 

20.213,00 



15. 
 

Потврђивање урбанистичког пројекта 

 

10.106,00 

16. 

 

Урбанистички пројекат којим се спроводи   

урбанистички план 

 

4.606,00 

17. 
 

Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације 

 

5.459,00 

18. 

 

Издавање одобрења за заузимање јавних површина 

(столовима, уличним тезгама, рекламним паноима и сл.) 

по објекту, односно грађевинским и другим материјалом 

 

543,00 

19. 

 

Доношење решења о постављању привремених и 

монтажних објеката и летњих башта  

 

1.823,00 

20. 

 

Решења којима се одобрава постављање реклама, 

натписа, огласа и измена режима саобраћаја 

 

277,00 

21 

 

Издавање одобрења за пролаз и заустављање возила у 

пешачкој зони – за путничка возила - дневно  

 

Износ променљив 

22 

 

Издавање одобрења за пролаз и заустављање возила у 

пешачкој зони – за радне машине - дневно 

 

1.000,00 динара 

23 

 

Издавање одобрења за пролаз и заустављање возила у 

пешачкој зони – за теретна и прикључна возила 

носивости до 1 тоне - дневно 

 

1.000,00 динара 

24 

 

Издавање одобрења за пролаз и заустављање возила у 

пешачкој зони – за теретна и прикључна возила 

 

3.000,00 динара 



носивости од 1 до 3,5 тоне - дневно 

25 

Издавање одобрења за пролаз и заустављање возила у 

пешачкој зони – за теретна и прикључна возила 

носивости преко 3,5 тоне - дневно 

 

3.000,00 динара 

26. 

 

Захтев за доношење решење Комисије за повраћај 

земљишта 

 

875,00 

27. 

 

Захтев за вештачење на терену Комисије за повраћај 

земљишта 

 

875,00 

28. 
 

Годишња регистрација редова  вожње за све линије  

 

1.812,00 

29. 
 

Остале регистрације редова вожње по захтеву 

 

543,00 

30. 
 

Издавање такси дозволе 

 

906,00 

31. 
 

Промена података у такси дозволи 

 

373,00 

32. 

 

Уређење јавних површина – постављање урбаног 

мобилијара 

 

1.066,00 

33. 
 

Уређење јавних површина – постављање колског прилаза 

 

2.665,00 

34. 

 

Привремено заузеће јавних површина – постављањем 

објекта и уређаја површине до  10 м³ 

 

3.198,00 



35. 

 

Привремено заузеће јавних површина – постављањем 

објекта и уређаја површине преко  10 м³ 

 

4.264,00 

 
 

ЛОКАЛНА - КОМУНАЛНА ТАКСА 

УПЛАТНИ РАЧУН: 

 840-716111843-35 

ПОЗИВ НА БРОЈ: модул 97  

 контролни број 232 ПИБ 
КОРИСНИК: Буџет града Сомбора 

Врста услуге Износ: 

1. 
Истицање фирме, односно назива на пословном простору 

у граду Сомбору за екстра А зону 
98.077,00 

2. 
Истицање фирме, односно назива на пословном простору 

у граду Сомбору за екстра Б зону 
87.416,00 

 

3. 

Истицање фирме, односно назива на пословном 

простору у граду Сомбору за екстра Ц зону 
78.888,00 

4. 
Истицање фирме, односно назива на пословном 

простору у граду Сомбору за I положајну зону 
62.897,00 

5. 
Истицање фирме, односно назива на пословном 

простору у граду Сомбору за II положајну зону 
50.104,00 

6. 
Истицање фирме, односно назива на пословном 

простору у граду Сомбору за III положајну зону 
40.510,00 



7. 
Истицање фирме, односно назива на пословном 

простору у граду Сомбору за IV положајну зону 
33.048,00 

8. 
Истицање фирме, односно назива на пословном 

простору у насељеним местима за I положајну зону 
22.387,00 

9. 
Истицање фирме, односно назива на пословном 

простору у насељеним местима за II положајну зону 
17.057,00 

10. 
Истицање фирме, односно назива на пословном 

простору у насељеним местима за III положајну зону 
11.727,00 

УПЛАТНИ РАЧУН:  

840-714572843-29 

ПОЗИВ НА БРОЈ: модел 97  

контролни број 232 ПИБ 
КОРИСНИК: Буџет града Сомбора 

11. 

За држање апарата за забавне игре (билијар, 

флипери, сега-мега игре, игрице на рачунару, 

пикадо и сл.) у месечном износу по апарату у граду 

Сомбору за екстра А, Б и Ц положајну зону 

943,00 

12. 

За држање апарата за забавне игре (билијар, 

флипери, сега-мега игре, игрице на рачунару, 

пикадо и сл.) у месечном износу по апарату у граду 

Сомбору за I положајну зону 

785,00 

13. 

За држање апарата за забавне игре (билијар, 

флипери, сега-мега игре, игрице на рачунару, 

пикадо и сл.) у месечном износу по апарату у граду 

Сомбору за II положајну зону 

630,00 

14. 

За држање апарата за забавне игре (билијар, 

флипери, сега-мега игре, игрице на рачунару, 

пикадо и сл.) у месечном износу по апарату у граду 

Сомбору за III положајну зону 

483,00 



15. 

За држање апарата за забавне игре (билијар, 

флипери, сега-мега игре, игрице на рачунару, 

пикадо и сл.) у месечном износу по апарату у граду 

Сомбору за IV положајну зону 

405,00 

16. 

За држање апарата за забавне игре (билијар, 

флипери, сега-мега игре, игрице на рачунару, 

пикадо и сл.) у месечном износу по апарату у 

насељеним местима за I положајну зону 

629,00 

17. 

За држање апарата за забавне игре (билијар, 

флипери, сега-мега игре, игрице на рачунару, 

пикадо и сл.) у месечном износу по апарату у 

насељеним местима за II и III положајну зону 

483,00 

 
 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

УПЛАТНИ РАЧУН:  

840-713121843-57 

ПОЗИВ НА БРОЈ: модел 97 

контролни број 232 ЈМБГ  
КОРИСНИК: Буџет града Сомбора 

Врста услуге Износ: 

1. Порез на имовину Износ променљив 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

УПЛАТНИ РАЧУН:  

840-713122843-64 

ПОЗИВ НА БРОЈ: модел 97 

контролни број 232 ПИБ 

  

КОРИСНИК: Буџет града Сомбора 



Врста услуге Износ: 

1. Порез на имовину Износ променљив 

 

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

УПЛАТНИ РАЧУН:  

840-714562843-56 

ПОЗИВ НА БРОЈ: модел 97 

контролни број 232 ПИБ 

  

КОРИСНИК: Буџет града Сомбора 

Врста услуге Износ: 

1. 

за коришћење пословних зграда и пословних 

просторија за обављање пословне делатности 

привредних субјеката по м2 

2,50 

2. 
за коришћење земљишта за обављање редовне 

делатности привредних субјеката по м2 
0,40  

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

УПЛАТНИ РАЧУН:  

840-741534843-98 

ПОЗИВ НА БРОЈ: модел 97 

контролни број 232 ПИБ за 

правна лица и предузетнике, 

односно контролни број 232 

ЈМБГ за физичка лица 

  

КОРИСНИК: Буџет града Сомбора 



Врста услуге Износ: 

1. накнада за коришћење грађевинског земљишта Износ променљив 

 
 


