ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

СПИСИ И РАДЊЕ

Градска
административна
такса у РСД

Информација о локацији
1. За једну или две катастарске парцеле - т.бр. 1 и 7/1
2. За три катастарске парцеле и више - т.бр.1 и 7/2
Локацијски услови - тар.бр. 1 и 8

1100
3200

1. За зграде из класе А - незахтевни објекти
2. За зграде из класе Б - мање захтевни објекти
3. За зграде из класе В - захтевни објекти
4. За објекте из класе Г - инжењерски објекти
Грађевинска дозвола
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Решење из чл.145. Закона о планирању и изградњи:
1. За радове на инвестиционом одржавању објекта; уклањање препрека за
особе са инвалидитетом и грађење зиданих ограда - т.бр. 1 и 11/2а
2. За изградњу помоћних и економских објеката; секундарних одн.
дистрибу.мрежа комуналне инфраструктуре и уређење саобраћајница у
оквиру постојеће регулације улица;
реконструкција, адаптација,
санација, промена намене простора са и без грађ.радова, радови на
раздвајању или спајању простора, уградња унутрашњих инсталација у
постојећи објекат - т.бр. 1 и 11/2б
3. Постављање антенских стубова и делова ел.комуникационе мреже;
појединачни ел.дистрибутивни и ел.преносни стубови, део
средњенапонске ел.дистриб.мреже који обухвата 10кв и 20кв вод,
типске ТС 10/04кв, 20/04кв и 35кв напонски ниво и део
ел.дистриб.мреже од ТС 10/04кв, 20/04кв, 35/10(20)кв и 35/04кв до
места прикључка; разводна постројења; мање црпне станице и ски
лифтови; прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и
сл.мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса;
електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге
50кW; типски топловодни прикључци - т.бр. 1 и 11/2в
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Пријава извођења радова тар.бр. 1 и 10/1

1200

Изјава о завршетку израде темеља - тар.бр. 1 и 10/1

1200

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу - тар.бр. 1 и 10/1
Достављање техничке документације ради прибављања сагласности - тар.бр.
1 и 10/2
Прикључење објекта на комуналну инфраструктуру - тар.бр. 1 и 10/2

1200

Употребна дозвола
Обавештење за радове по чл. 144. Закона о планирању и изградњи - тар.бр.1
и 11/1
Потврде и обавештења о чињеницама о којима орган води службену
евиденцију - тар.бр. 1 и 11/1
Уверења о времену изградње објекта - тар.бр.1 и 11/1
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Услови из планског документа за израду пројеката парцелације и
препарцелације са елементима за одређивање регулационе линије - тар.бр.
1и7
1. За катастарске парцеле до 600м2
2. За катастарске парцеле преко 600м2
Потврда о усклађености пројеката парцелације и препарцелације тар.бр. 1 и 9/1
1. За катастарске парцеле до 600м2
2. За катастарске парцеле преко 600м2
Сагласност на елаборат геодетских радова - тар.бр. 1 и 9/3

1700
12200

4200
9200
4200

Потврда да урбанистички пројекат није у супротности са важећим
планским документом - тар.бр. 1 и 9/2
1. За катастарске парцеле до 450м2
2. За катастарске парцеле од 450м2 до 600м2
3. За катастарске парцеле преко 600м2
Приговор Градском већу Града Ниша – тар.бр. 2
Жалба на решење Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре - Нишавском управном округу Ниш
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Градску административну таксу можете уплатити на рачун: 840-742341843-24
Број модела: 97, Позив на број (одобрење): 87-521
Републичку административну таксу можете уплатити на рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97, Позив на број (одобрење): 05-128

