
Т А К С Е 

1.ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА И ПРИВРЕМЕНА ГРАЂ.ДОЗВОЛА  
 
Административна такса, по тарифном броју 165. Закона о републичким  
административним таксама, се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, позив на 
број  97 27-056 са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ" и износи 310,00 + 
530,00 динара за сваки грађевински објекат +  За објекте А категорије 460,00 
динара;  за објекте Б категорије  3.640,00 динара; за објекте  В катеогирје 
5.460,00 динара и за објекте Г категорије 5.460,00 динара.  
 
2.РЕШЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ( чл.145)  
 
Административна такса, по тарифном броју 165. Закона о републичким 
административним таксама се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, позив на 
број 97 27-056 са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ" и износи 310,00 + 530,00 
динара (за изградњу помоћног објекта и сл., за решење којим се на постојећем 
објекту одобрава реконструкција, доградња, надградња, адаптацију објекта и др.) 
+  за објекте А категорије  460,00 динара; за објекте Б категорије  3.640,00 
динара; за објекте В категорије 5.460,00 динара и објекте Г категорије 5.460,00 
динара;   
 
3. ЗА ПОТВРДУ О ПРИЈАВИ РАДОВА ДА ЈЕ У СКЛАДУ СА ИЗДАТОМ 
ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ, РЕШЕЊЕМ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА, ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ.  
Административна такса по тар бр. 171а Закона о републичким 
административним таксама, се уплаћује на рачун број  840-742221843-57, позив на 
број 97 27-056 са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ", у износу од 310,00 
динара на захтев + за објекте А категорије 910,00 динара, за објекте  Б 
категорије  4.550,00 динара, за објекте В катеогорије  5.460,00 динара, за 
објекте Г категорије  5.460,00 динара.  
 
 
 
4.ПОТВРДА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА  
 
Административна такса, по тарифном броју 164. Закона о републичким 
административним таксама уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57, позив на 
број 97 27-056 са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ" и износи 310,00  дин,  +  
за објекте А категорије  1.370,00 динара; за објекте Б категорије 2.730,00 
динара; за објекте В категорије  3.640,00 дин. и објекте Г категорије 3.640,00 
дин. 
 
 
 
 
 
 



5.ПОТВРДА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ  
 
Административна такса, по тарифном броју 164. Закона о републичким 
административним таксама уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57, позив на 
број 97 27-056 са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ" и износи 310,00  дин,  +  
за објекте А категорије  1.370,00 динара; за објекте Б категорије 2.730,00 
динара; за објекте В категорије  3.640,00 дин. и објекте Г категорије 3.640,00 
дин. 
 
6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ 
МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
Административна такса, по тарифном броју 1. Закона о републичким 
административним таксама уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57, позив на 
број 97 27-056 са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ" у износу од 310,00  дин. 
 
7. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА  
Административна такса, по тарифном броју 170. Закона о републичким 
административним таксама уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57, позив на 
број 97 27-056 са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ", и износи 310,00 дин + 
530,00 дин. +   за објекте А категорије  1.820,00 динара, за објекте Б категорије 
9.110,00 динара, за објекте В категорије  18.220,00 динара и објекте  Г 
категорије 18.220,00 динара,   
 
8. ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ И РЕШЕЊА О ИЗВОЂЕЊУ 
РАДОВА (чл. 145.) ЗБОГ ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА 
Административна такса, по тарифном броју 1. и 9. Закона о републичким 
административним таксама уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57, позив на 
број 97 27-056 са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ" у износу од 310,00  дин. 
+ 530,00 дин. 
 
ТАКСА ЗА ЖАЛБУ НА РЕШЕЊЕ  470,00 ДИНАРА по тарифном броју 9 Закона 
о републичким адм.таксама. 
 

ЛОКАЛНЕ ТАКСЕ 
За издавање локацијских услова уплаћује се 310,00 дин.+ износ из табеле на 
рачун бр.840-742251843-73 позив на број 97 27-056, са означењем сврха дознаке“ 
локалне административне таксе“  
 

1.Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне 
инфраструктуре)  

310,00 
+   

до 30 m2 4.054 

од 31 до 200 m2 6.328 

од 201 до 400 m2 11.393 

од 401 до 800 m2 14.510 

3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре (за 
водовод Ø 200, за канализацију до Ø 300, за електромрежу до 35кV, за 

37.111 



телефонско телеграфску мрежу до 600×4, за гасну мрежу до Ø 60, за 
топловод до Ø 100)  

4. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре 
преко 1000m и већих капацитета  

51.139 

5. Приговор  467  

6. Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2 hа  6.298 

од 2,0 до 5,0 hа  11.430 

од 5,0 до 10,0 hа  18.930 

преко 10,0 hа  27.776 

7. Овера и уступање планског документа у дигиталном облику  3.039 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ  
 
Ослобађају се плаћања таксе:  
1) органи, организације и институције Републике Србије;  
2) органи и организације аутономне покрајине и локалне самоуправе;  
3) организације обавезног социјалног осигурања;  
4) установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине и локалне  
самоуправе;  
5) Црвени крст Србије;  
6) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и 
верским  
заједницама;  
7) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом 
узајамности. 
 


