
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ 

У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

(у динарима) 

 
- захтев за издавање Локацијских услова 

 

 

 

 

 

1. за стамбене и економске објекте – површина парцеле:  

- до 5 ари……………………………………………………………………………………………………………….1.750,00 

- од 5 до 10 ари……………………………………………………………………………………………………..2.050,00 
- од 10 до 20 ари ……………………………………………………………………………………..……………2.250,00 

- од 20 до 50 ари…………………………………………………………………………………..………..……..2.550,00 
- од 50 до 100 ари………………………………………………………………………………….……….……..2.750,00 

- преко 100 ари…………………………………………………………………………………………..………….3.350,00 

2. за пословно-стамбене, пословне, индустријске и пратеће објекте– површина 
парцеле: 

- до 5 ари………………………………………………………………………………………………..…..…..…….3.350,00 

- од 5 до 10 ари………………………………………………………………………………..….………….……..3.850,00 

- од 10 до 20 ари ………………………………………………………………………………………………..…4.350,00 

- од 20 до 50 ари……………………………………………………………………………….…………..….…..4.850,00 

- од 50 до 100 ари……………………………………………………………………………….…………....…..5.350,00 

- преко 100 ари……………………………………………………………………………....…………………..…5.850,00 

3. за објекте примарне инфраструктуре (водовод, канализација, електрификација, 
топловод, телекомуникација, гасификација, путеви, улице и сл): 

- до 100 м ………………………………………………………………………….……………………..……..13.350,00 

- од 100 до 500м ………………………………………………………………………………………..…….25.850,00 
- од 500 до 1000м ………………………………………………………………………………………...….38.350,00 

- преко 1000м ………………………………………………………………..……………………….…….....63.350,00 
4. за РБЦ (радиобазну станицу) мобилне телефоније ……………………………… 50.050,00 

5. бензинске и гасне станице ..............................................................................43.150,00  
 

 
 
- захтев за  Промену намене објекта 
 

 

 

 
Трошкови поступка: 
Локална административна такса 
за Локацијске услове ________ дин. 
Жиро рачун : 840-742251843-73 

Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Локална административна 
такса  

 

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
за Промену намене објекта _____    дин. 

Жиро рачун : 840-742221843-57 

Позив на број : 97      60-045 
Корисник :  Републичка административна 
такса  

 

1) за објекат категорије А ............ 810  

2) за објекат категорије Б ............ 4.210  

3) за објекат категорије В ............ 6.150  

4) за објекат категорије Г ............ 6.150  



 
- захтев за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта 

 

 

 

- захтев за извођење радова на уклањању препрека за особе са 
инвалидитетом 

 

 

 

-захтев за реконструкцију, адаптацију и санацију  објекта 
 

 

 

-захтев за изградњу помоћног објекта 
 

 

 

 

 

 

Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 

За инвест. одржавање               дин. 
Жиро рачун : 840-742221843-57 

Позив на број : 97      60-045 

Корисник : Републичка  
административна такса 

1) за објекат категорије А ............ 810  

2) за објекат категорије Б ............ 4.210  

3) за објекат категорије В ............ 6.150  

4) за објекат категорије Г ............ 6.150  

Трошкови поступка : 

Републичка административна такса 
За инвест. одржавање               дин. 

Жиро рачун : 840-742221843-57 

Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  

административна такса 

1) за објекат категорије А ............ 810  

2) за објекат категорије Б ............ 4.210  

3) за објекат категорије В ............ 6.150  

4) за објекат категорије Г ............ 6.150  

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За Реконструкцију                         дин. 
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  
административна такса  
 

1) за објекат категорије А ............ 810  

2) за објекат категорије Б ............ 4.210  

3) за објекат категорије В ............ 6.150  

4) за објекат категорије Г ............ 6.150  

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За помоћни објекат     810,00  дин. 
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  
административна такса  
 



-захтев за изградњу економског објекта 
 

1) за објекат категорије А ............ 810  

2) за објекат категорије Б ............ 4.210  

3) за објекат категорије В ............ 6.150  

4) за објекат категорије Г ............ 6.150  

 

 

 
-захтев за изградњу електране које користе обновљиве изворе енергије 
инсталиране снаге до 50 кW 

 

1) за објекат категорије А ............ 810  

2) за објекат категорије Б ............ 4.210  

3) за објекат категорије В ............ 6.150  

4) за објекат категорије Г ............ 6.150  

 

 

 

-захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на грађењу 
ограде 

 

 

 

 

 

 

-захтев за издавање грађевинске дозволе 
 

1) за објекат категорије А ............ 810  

2) за објекат категорије Б ............ 4.210  

3) за објекат категорије В ............ 6.150  

4) за објекат категорије Г ............ 6.150  

 

 

 

 

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За економски објекат                  дин. 
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  
административна такса  
 

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За изградњу електране                дин. 
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  
административна такса  
 

 
Трошкови поступка : 
Републичка  административна такса 
За одобрење грађења ограде     810,00 дин. 
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник :  Републичка  административна 
такса  

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За грађевинску дозволу     ___________ 
дин.  
Жиро рачун : 840-742221843-57 

Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  
административна такса  
 



- захтев за прибављање сагласности на техничку документацију у 
погледу мера заштите од пожара 

 

 

 

 

 

 

- пријава радова 

 

1) за објекат категорије А ............ 1.310  

2) за објекат категорије Б ............ 5.180 

3) за објекат категорије В ............ 5.980  

4) за објекат категорије Г ............ 6.150  

 

 

 

- изјава о завршетку израде темеља 
 

1) за објекат категорије А ............ 1.790  

2) за објекат категорије Б ............ 3.240 

3) за објекат категорије В ............ 4.210  

4) за објекат категорије Г ............ 4.210  

 

 

 

- изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу 
 

1) за објекат категорије А ............ 1.790  

2) за објекат категорије Б ............ 3.240 

3) за објекат категорије В ............ 4.210  

4) за објекат категорије Г ............ 4.210  

 

 

 
 

 
Трошкови поступка : 
Локална административна такса 
За подношење захтева:                    
5.200,00 дин. 
Жиро рачун : 840-742251843-73 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Локална административна 
такса  
 

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За Пријаву извођења радова   
________.дин 
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка 
административна такса  
 

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За завршетак темеља                        дин. 
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  
административна такса  

 

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За завршетак темеља                        дин. 
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  
административна такса  
 



- захтев за издавање употребне дозволе 

 

 

 

 

 

- захтев за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру 

 

 

 

 

 

 

 

- захтев за измену аката који се прибављају у обједињеној процедури 

 

 
Трошкови поступка : 
Републичка административна такса 
За употребну дозволу дозволу     
___________ дин.  
Жиро рачун : 840-742221843-57 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Републичка  административна 
такса  
 

1) за објекат категорије А ..............   2.270  

2) за објекат категорије Б ............ 10.040 

3) за објекат категорије В ............ 19.750  

4) за објекат категорије Г ............ 19.750  

 
Трошкови поступка : 
Локална административна такса 
За подношење захтева:                    
3.000,00 дин. 
Жиро рачун : 840-742251843-73 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Локална административна 
такса  
 

 
Трошкови поступка : 
Локална административна такса 
За подношење захтева:                    
200,00 дин. 
Жиро рачун : 840-742251843-73 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Локална административна 
такса  
 


