
 

 
 

 
 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ  И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И 
ГРАЂЕВИНАРСТВА ОД 08.07.2021. 
 
 
 
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 
 

- Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу   од  330,00 динара 
              За   подношење захтева за издавање локацијских  услова  Републичка административна такса 
у износу од  ; 

- за  објекат категорије А     1 940,00 динара 
- за  објекат категорије Б     2 910,00 динара 
- за  објекат категорије В     3 880,00 динара 
- за  објекат категорије Г     3 880,00 динара 

 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
  

- Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
- За  решење по захтеву  за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња 

објекта или  извођења  радова, Републичка административна такса у износу од  ; 
 
за  објекат категорије А       480,00 динара 
за  објекат категорије Б     3 880,00 динара 
за  објекат категорије В     5 820,00 динара 
за  објекат категорије Г     5 820,00 динара 

 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ГРАЂЕЊЕ ОДНОСНО 
ИЗВОЂЕЊЕ   РАДОВА И ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
(помоћни објекти, реконструкција, адаптација, санација, промена намене, економски објекти, 
комунална  инфраструктура, електронска  комуникациона  мрежа ) 
 

- Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
- За  решење по захтеву  за утврђивање испуњености услова којим се одобрава изградња 

објекта или  извођења  радова, Републичка административна такса у износу од  ; 
 
за  објекат категорије А       480,00 динара 
за  објекат категорије Б     3 880,00 динара 
за  објекат категорије В     5 820,00 динара 
за  објекат категорије Г     5 820,00 динара 
 

 
ПРИЈАВА ПОЧЕТКА РАДОВА 
 

- Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
- За  потврду  надлежног  органа  о пријави радова, Републичка административна такса у 

износу од: 
 
за  објекат категорије А       980,00 динара 
за  објекат категорије Б     4 850,00 динара 
за  објекат категорије В     5 820,00 динара 
за  објекат категорије Г     5 820,00 динара 
 
 

 
ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 
 

- Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
- За  потврду  надлежног  органа  о пријему изјаве о завршетку израде темеља у скалду са 

издатим решењем ,  Републичка административна такса у износу од ; 



 

 
за  објекат категорије А       1 460,00 динара 
за  објекат категорије Б        2 910,00 динара 
за  објекат категорије В        3 880,00 динара 
за  објекат категорије Г        3 880,00 динара 

 
ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ 
 

- Општа  такса  за  поднесак,  Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
- За  потврду  надлежног  органа  о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу 

у скалду са издатим решењем   Републичка административна такса у износу од: 
 
за  објекат категорије А       1 460,00 динара 
за  објекат категорије Б        2 910,00 динара 
за  објекат категорије В       3 880,00 динара 
за  објекат категорије Г        3 880,00 динара 

 
ЗАХТЕВ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ  
МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

- Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
 
ЗАХТЕВ ЗА  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

-  Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
 
ЗАХТЕВ ЗА  ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ПРАВОСНАЖНОСТИ 
 

- Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 
 

- Општа такса за поднесак , Републичка административна такса у износу  од  330,00 динара 
- За  решење којим се одобрава употреба објекта,  Републичка административна такса у износу 

од: 
 
за  објекат категорије А        1 940,00 динара 
за  објекат категорије Б         9 710,00 динара 
за  објекат категорије В       19 420,00 динара 
за  објекат категорије Г       19 420,00 динара 

-  
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОЈЕКТА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ 
 

- Републичка административна такса у износу од  650,00 динара 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ НИЈЕ У 
СУПРОТНОСТИ СА ВАЖЕЋИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ 
 

- Републичка административна такса у износу   од  650,00 динара 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ 
 

- Републичка административна такса у износу   од  330,00 динара 
 

- Локална  административна такса у износу  од  500,00 динара 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА, ЛЕТЊЕ БАШТЕ И 
БИЛБОРДА 
 

- Локална  административна такса у износу  од  1 070,00 динара 
 



 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СПЛАВА 
 

- Локална  административна такса у износу  од  1 070,00 динара 
 
ЗА ЖАЛБУ ОРГАНУ 
 

- Републичка административна такса у износу  од  490,00 динара 
 

ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА 
 

-  Републичка административна такса у износу  од  570,00 динара 
 
ЗА ЖАЛБУ, ОДНОСНО ПРИГОВОР ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ  
 

- Локална  административна такса у износу  од   440,00 динара 
 
ЗА ЗАХТЕВ, МОЛБУ, ПРЕДЛОГ,ПРИЈАВУ И ДРУГИ ПОДНЕСАК ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 
ОПШТИНЕ 
 

- Локална  административна такса у износу од  100,00 динара 
 
 
Републичка административна такса уплаћује се  на број  жиро рачуна 840-742221843-
57, позив на број 97   и  26-218 
 
Локална административна такса  уплаћује се на број жиро рачуна 840-742251843-73, 
позив на број 97  и  26-218 

 
 

 


