
Закон о републичким административним таксама  
(„Сл. гласник РС“, бр. 43/03….5/09, 93/12, 65/13, 57/14, 45/15-усклађени дин. изн, 83/15, 
112/15, 50/16, 113/17 ,3/18 и 50/18-усклађени дин. изн)- примењује се од 01.08.2018.г 

XIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ 

Тарифни број 164. 

За потврду надлежног органа о пријему 

изјаве о завршетку израде, и то: 

  

1) за објекат категорије А 1.370 

2) за објекат категорије Б 2.730 

3) за објекат категорије В 3.640 

4) за објекат категорије Г 3.640 

   

Тарифни број 165. 

За решење које доноси надлежни орган 

у вршењу поверених послова којима се 

одобрава изградња објекта или 

извођење радова, и то: 

  

1) за објекат категорије А 460 

2) за објекат категорије Б 3.640 

3) за објекат категорије В 5.460 

4) за објекат категорије Г 5.460 

   

Тарифни број 170. 

За решење којим се одобрава употреба 

објекта, и то:  

1) за објекат категорије А 1.820 

2) за објекат категорије Б 9.110 

3) за објекат категорије В 18.220 

4) за објекат категорије Г 18.220 

   

Тарифни број 171а 

За потврду надлежног органа о пријави 

радова у складу са издатом 

грађевинском дозволом, решењем о 

одобрењу за извођење радова, односно 

привременом грађевинском дозволом, и 

то: 

 

1) за објекат категорије А 910 

2) за објекат категорије Б 4.550 

3) за објекат категорије В 5.460 

4) за објекат категорије Г 5.460 

 

  

Тарифни број 1. За захтев, ако овим законом није друкчије прописано..... .....310 

Тарифни број 6. За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано. 470 

   

Републичку административну таксу уплатити на рачун: 840-742221843-57, позив на 

број 97  50-016 



 

 

Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 
привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/15 , 106/15, 32/16 и 60/16) 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНАТА* 

*Службени гласник РС, број 106/2015 

  

Члан 27a* 

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан 
информациони систем Централне евиденције обједињених процедура (у даљем 

тексту: Централна евиденција), накнада износи:* 

1) за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А” 
и „Б” 1.000,00 динара;* 

2) за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В” 

и „Г” 2.000,00 динара;* 

3) за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије 
„А” и „Б” 3.000,00 динара;* 

4) за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије 

„В” и „Г” 5.000,00 динара;* 

5) за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању 
и изградњи 2.000,00 динара;* 

6) за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;* 

7) за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 

1.000,00 динара;* 

8) за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 
2.000,00 динара;* 

9) за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка 

објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће 
поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.* 

 


