
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ
ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА

1. Информација о локацији

Републичка 
административна 
такса

- за подношење   
  захтева

  330,00 дин

- за информацију 2.910,00 дин

   Σ 3.240,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада за услуге 
ГУ

- за обраду захтева 25,00 дин

- за обраду информације 
  о локацији: 
            правна лица
            грађани         

600,00 дин
300,00 дин

  Σ правна лица      625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани   325,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

2. Локацијски услови

Републичка 
административна 
такса

- за подношење   
  захтева

  330,00 дин

- за услове   570,00 дин

   Σ   900,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса



Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада за услуге 
ГУ

- за обраду захтева 25,00 дин

- за обраду   
  локацијских услова:
- објекти до 150 м²
- објекти до 300 м²
- објекти до 500 м²
- објекти до 1000 м²
- објекти преко 1000 м²
- за линијске    
  инфраструктурне 
  објекте дужине до 
  1000 метара
- за линијске    
  инфраструктурне 
  објекте дужине преко 
  1000 метара
- за изградњу објеката 
  за производњу 
  енергије из 
  обновљивих извора

  1.800,00 дин
  2.500,00 дин
  3.500,00 дин
  7.000,00 дин
13.000,00 дин

15.000,00 дин

40.000,00 дин

50.000,00 дин

Σ - објекти до 150 м²
   - објекти до 300 м²
   - објекти до 500 м²
   - објекти до 1000 м²
   - објекти преко 1000    
      м²
   - за линијске    
     инфраструктурне 
     објекте дужине до 
     1000 метара
   - за линијске    
     инфраструктурне 
     објекте дужине         
     преко 1000 метара
   - за изградњу  
     објеката за   
     производњу 
     енергије из 

  обновљивих извора 

  1.825,00 дин
  2.525,00 дин
  3.525,00 дин
  7.025,00 дин
13.025,00 дин

15.025,00 дин

40.025,00 дин

50.025,00 дин

ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

3. Измена локацијских услова

Републичка 
административна 
такса

- за подношење   
  захтева

  330,00 дин



- за услове   570,00 дин

   Σ   900,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева     25,00 дин

- за за обраду измене  
  локацијских услова: 
            правна лица
            грађани
                 

1.200,00 дин
   600,00 дин

   Σ правна лица           1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани      625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

4. Приговор 

Градска
административна
такса

300,00 дин ж.р. 840-742241-843-03
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Градска административна
такса

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

5. Потврда урбанистичког пројекта

Републичка 
административна 
такса

- за подношење  
  захтева

  330,00 дин

- за потврду   570,00 дин

   Σ   900,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса



Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада за услуге 
ГУ

- за обраду захтева     25,00 дин

- за накнаду за 
  потврђивање:
             правна лица
             грађани

2.400,00 дин
1.440,00 дин

Σ правна лица      2.425,00 дин
ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани    1.465,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

6. Потврда пројекта парцелације и 
препарцелације

Републичка 
административна 
такса

- за подношење  
  захтева

  330,00 дин

- за потврду   570,00 дин

   Σ   900,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада за услуге 
ГУ

- за обраду захтева      25,00 дин

- за накнаду за 
  потврђивање:
             правна лица
             грађани

 2.400,00 дин
 1.200,00 дин

Σ правна лица       2.425,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 



Σ  грађани    1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

7. Обавештење о намени парцеле према 
важећем урбанистичком плану због 
промене намене земљишта

Градска
административна
такса

- за захтев 240,00 дин

- за издавање 
  обавештења:
          правна лица
          грађани

600,00 дин
300,00 дин

   Σ  правна лица: 840,00 дин ж.р. 840-742241-843-03
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Градска административна
такса

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

    Σ  грађани: 540,00 дин ж.р. 840-742241-843-03
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Градска административна
такса

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

8. Издавање графичког прилога

Градска
административна
такса - за захтев 240,00 дин

- за издавање 
  обавештења: 240,00 дин

Σ 480,00 дин ж.р. 840-742241-843-03
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Градска административна
такса

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 



9. Грађевинска дозвола

Републичка 
административна 
такса

- за подношење  
  захтева   330,00 дин

- за решење којим се 
одобрава изградња 
објеката:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

   480,00 дин  
3.880,00 дин
5.820,00 дин
5.820,00 дин

  Ʃ  по категоријама:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

   810,00 дин
4.210,00 дин
6.150,00 дин
6.150,00 дин

ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева     25,00 дин

- за обраду решења: 
                 правна лица
                 грађани
                 

2.400,00 дин
1.200,00 дин

    Σ правна лица          2.425,00 дин
ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани    1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

10. Привремена грађевинска дозвола

Републичка 
административна 
такса

- за подношење  
  захтева   330,00 дин

- за решење којим се 
одобрава изградња 
објеката:
1) за објекат категорије А

  

  480,00 дин  



2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

3.880,00 дин
5.820,00 дин
5.820,00 дин

  Ʃ  по категоријама:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  
   810,00 дин
4.210,00 дин
6.150,00 дин
6.150,00 дин

ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева 25,00 дин

- за обраду решења: 
                 правна лица
                 грађани

1.200,00 дин
   600,00 дин

   Σ правна лица          1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани      625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

11. Измена  решења о  грађевинској дозволи  у
току градње

Републичка 
административна 
такса

- за подношење  
  захтева   330,00 дин

- за решење којим се 
одобрава изградња 
објеката
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  

  
  480,00 дин  
3.880,00 дин
5.820,00 дин
5.820,00 дин

  Ʃ  по категоријама:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  
   810,00 дин
4.210,00 дин
6.150,00 дин
6.150,00 дин

ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 



административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева      25,00 дин

- за обраду решења: 
                 правна лица
                 грађани
                 

1.200,00 дин
   600,00 дин

   Σ правна лица          1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани      625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

12. Употребна дозвола

Републичка 
административна 
такса

- за подношење  
  захтева   330,00 дин

- за решење којим се 
одобрава употреба  
објекта:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  1.940,00 дин
  9.710,00 дин
19.420,00 дин
19.420,00 дин

  Ʃ  по категоријама:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  
  2.270,00 дин
10.040,00 дин
19.750,00 дин
19.750,00 дин

ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева      25,00 дин

- за обраду решења: 
                 правна лица   
                 грађани

3.600,00 дин
1.800,00 дин



    Σ правна лица          3.625,00 дин
ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани   1.825,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

13. Решење по чл. 145
( реконструкција, адаптација, санација 
објекта, промена намене објекта без 
извођења радова и промена намене уз 
извођење радова,  изградња зидане ограде,
помоћног или економског објекта, посебне 
врсте објеката: типске трансформаторске 
станице, антенски стубови и друго)

Републичка 
административна 
такса

- за захтев   330,00 дин

- за решење којим се 
одобрава извођење 
радова
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  

  
   480,00 дин  
3.880,00 дин
5.820,00 дин
5.820,00 дин

  Ʃ  по категоријама:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  
   810,00 дин
4.210,00 дин
6.150,00 дин
6.150,00 дин

ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева     25,00 дин

- за обраду решења 
              правна лица 
              грађани

2.000,00 дин
1.200,00 дин

Σ   правна лица      2.025,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге



Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани          1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

14. Решење по чл. 145
(инвестиционо одржавање објекта, радови 
на уклањању препрека за особе са 
инвалидитетом)

Републичка 
административна 
такса

- за подношење  
  захтева   330,00 дин

- за решење којим се 
одобрава извођење 
радова
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  

  
   480,00 дин  
3.880,00 дин
5.820,00 дин
5.820,00 дин

  Ʃ  по категоријама:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  
   810,00 дин
4.210,00 дин
6.150,00 дин
6.150,00 дин

ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева     25,00 дин

- за обраду решења 
              правна лица 
              грађани

1.200,00 дин
   600,00 дин

Σ   правна лица      1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани            625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 



управу Зајечар 

15. Пријава радова

Републичка 
административна 
такса

- за подношење  
  захтева   330,00 дин

- за потврду у вези 
  пријаве почетка 
  грађења:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

  

   980,00 дин
4.850,00 дин
5.820,00 дин
5.820,00 дин

  Ʃ  по категоријама:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

1.310,00 дин
5.180,00 дин
6.150,00 дин
6.150,00 дин

ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за подношење 
  пријаве

    25,00 дин

- за потврду 
                 правна лица 
                 грађани

1.200,00 дин
   600,00 дин

Σ правна лица        1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

   Σ грађани          625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

16. Изјава о завршетку израде темеља и изјава 
о завршетку објекта у конструктивном 
смислу

Републичка 
административна 
такса

- за изјаву   330,00 дин

- за потврду
1) за објекат категорије А 1.460,00 дин



2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г

2.910,00 дин
3.880,00 дин
3.880,00 дин

Ʃ   по категоријама:
1) за објекат категорије А
2) за објекат категорије Б
3) за објекат категорије В
4) за објекат категорије Г 

1.790,00 дин
3.240,00 дин
4.210,00 дин
4.210,00 дин

ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за подношење  
   изјаве

    25,00 дин

- за издавање потврде 1.200,00 дин

Σ        1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

17. Прикључење објекта на инфраструктуру

Републичка 
административна 
такса

- за подношење 
  захтева 330,00 дин

- за обавештење 330,00 дин

  Ʃ   660,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева     25,00 дин

- за обавештење
           - правна лица
           - грађани 

1.200,00 дин
   600,00 дин

Σ  правна лица      1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 



Σ  грађани             625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

18. Уклањање објекта, односно његовог дела

Републичка 
административна 
такса

- за подношење 
  захтева 330,00 дин

- за решење 570,00 дин

  Ʃ   900,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116 

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева     25,00 дин

- за обраду решења
                 правна лица 
                 грађани

1.200,00 дин
   600,00 дин

Σ правна лица        1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

   Σ грађани          625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

19. Жалба на решење

Републичка 
административна 
такса

490,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 



Републике Србије

20. Уверење (потврда) о којима се не води 
службена евиденција

Републичка 
административна 
такса

- за подношење 
  захтева 330,00 дин

- за уверење  
  (потврда)

330,00 дин

  Ʃ   660,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге
ГУ

- за обраду захтева     25,00 дин

- за издавање уверења
за правна лица:
у граду и приградским 
насељима
у селима на територији 
града

2.000,00 дин

3.000,00 дин

за грађане:
у граду и приградским 
насељима
у селима на територији 
града

1.200,00 дин

2.200,00 дин

  Σ  правна лица          
 у граду и приградским 
насељима

2.025,00 дин
ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

  Σ  правна лица 
у селима на територији 
града

3.025,00 дин
ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани           
 у граду и приградским 
насељима   

1.225,00 дин

ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

          Σ  грађани 
у селима на територији 
града

2.225,00 дин
ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 



21. Уверење из службене евиденције у 
пословима из изворне надлежности града

Градска
административна
такса

- за захтев 240,00 дин

- за издавање уверења 180,00 дин

                                 Σ   420,00 дин ж.р. 840-742241-843-03
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Градска административна
такса

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

22. Обавештење (радови  на  текућем  одржавању
објекта  или  стана,  постављање  жичане  или
дрвене  ограде;  грађење  једноставних  помоћних
објеката  који  се  граде  на  истој  катастарској
парцели на којој је саграђен главни објекат (вртна
сенила до 20 m² основе, вртни базени и рибњаци
површине  до  25m²  и  дубине  до  1,2m,
надстрешнице основе до 20 m², дечја игралишта,
дворишни камини површине до 2 m² и висине до
3m,  колски  прилази  објектима  ширине  2,5–3  m,
соларни  колектори  који  се  не  прикључују  на
електродистрибутивну  мрежу  и  друго); грађење
једноставних економских објеката који се граде на
пољопривредном газдинству до 50 m² у основи,
сточне  јаме  до  20  m²  у  основи,  системи  за
наводњавање  са  припадајућим  бунарима,
бунарским  кућицама  и  пумпама,  стакленици,
пластеници  уколико  користе  исте  прикључке  на
инфраструктуру  као  главни  објекат;  пешачке
стазе; плоче за обавештавање површине до 6 m² и
друга  опрема;  носачи  антена  са  антенама  на
постојећим зградама,  путевима,  инфраструктури
и контејнерима електронских комуникација, као и
типски кабинети базних станица на одговарајућим
носачима; контејнери  за  смештај  електронско
комуникационе  и  електроенергетске  опреме  и
уређаја и друго)      

Републичка 
административна 
такса

- за подношење 
  захтева 330,00 дин

- за обавештење 330,00 дин

  Ʃ   660,00 дин ж.р. 840-742221-843-57
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Републичка 
административна такса

Корисник: Приходи за буџет 
Републике Србије

Накнада  за  услуге - за обраду захтева     25,00 дин



ГУ

- за обавештење
           - правна лица
           - грађани 

1.200,00 дин
   600,00 дин

Σ  правна лица      1.225,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

Σ  грађани             625,00 дин ж.р. 840-742341-843-24
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Накнада за услуге

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 

23 Овера клаузуле правноснажности, односно 
извршности аката

Градска
административна
такса

- за захтев 100,00 дин

                                 Σ   100,00 дин ж.р. 840-742241-843-03
модел 97
позив на бр. 41-116

Сврха уплате: Градска административна
такса

Корисник: Приходи за Градску 
управу Зајечар 


