
 

  

 Републичу административну таксу уплатити на рачун:  840-742221843-57, позив на број  97  50-016. 

 Приликом подношења захтева преко Централног информационог система АПР-а, добићете инструкције о начину плаћања накнаде за услуге ЦЕОП-а. 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 

 

Републичка 
административна  

такса за подношење 
захтева 

Републичка административна такса за 
издавање аката од стране надлежног органа 

Накнада за подношење захтева и објављивање података и 
докумената кроз ЦЕОП 

 

За пријаву завршетка 
објекта у конструктивном 
смислу 

330 дин / 500 дин 

 

За давање сагласности на 
техничку документацију у 
погледу мера заштите од 
пожара 

330 дин / 500 дин 

 

За прикључење објекта на 
инфраструктуру 

330 дин / 500 дин 

 

За потврду надлежног 
органа о пријему изјаве о 
завршетку израде темеља  

330 дин 

За објекат А категорије: 1.460 дин 

500 дин 
За објекат Б категорије: 2.910 дин 

За објекат В категорије: 3.880 дин 

За објекат Г категорије: 3.880 дин 
 

За решење које доноси 
надлежни орган у вршењу 
поверених послова којима 
се одобрава изградња 
објекта или извођење 
радова 

330 дин 

За објекат А категорије: 480 дин 
За издавање и измену грађевинске дозволе за 
објекте А и Б категорије: 

3.000 дин 

За објекат Б категорије: 3.880 дин 
За издавање и измену грађевинске дозволе за 
објекте В и Г категорије: 

5.000 дин 

За објекат В категорије: 5.820 дин 
За издавање и измену решења у складу са чланом 
145. закона о планирању и изградњи: 

2.000 дин 

За објекат Г категорије: 5.820 дин 
За издавање и измену привремене грађевинске 
дозволе: 

2.000 дин 

 

За решење којим се 
одобрава употреба објекта 

330 дин 

За објекат А категорије: 1.940 дин За издавање употребне дозволе за објекте А и Б 
категорије: 

1.000 дин 
За објекат Б категорије: 9.710 дин 

За објекат В категорије: 19.420 дин За издавање употребне дозволе за објекте В и Г 
категорије: 

2.000 дин 
За објекат Г категорије: 19.420 дин 

 

За потврду надлежног 
органа о пријави радова у 
складу са издатом 
грађевинском дозволом, 
решењем о одобрењу за 
извођење радова, односно 
привременом грађевинском 
дозволом 

330 дин 

За објекат А категорије: 980 дин 

500 дин 

За објекат Б категорије: 4.850 дин 

За објекат В категорије: 5.820 дин 

За објекат Г категорије: 5.820 дин 

 

За жалбу 490 дин 


