
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 

Такса за издавање услова: 1) објекат катег. А: 1.940,00 динара 

                                              2) објекат катег. Б:  2.910,00 динара 

                                              3) објекат катег. В: 3.880,00 динара 

                                              4) објекат катег. Г: 3.880,00 динара 

*такса за захтев за измену локацијских услова: 330,00 динара 

 

2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

УТУ за локацијске услове : 

1) објекат катег. А: 21.805,00 динара 

                                              2) објекат катег. Б:  42.347,03 динара 

                                              3) објекат катег. В: 54.085,82 динара 

                                              4) објекат катег. Г: 7.744,73 динара 

*за измену локацијских услова: такса за измењене локацијске услове 3.300,00 

динара 

3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 

Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А“ и 

„Б“: 1.000,00 динара 

- за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В“ и 

„Г“: 2.000,00 динара 

 

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 



Такса за издавање решења: 1) објекат катег. А: 480,00 динара 

                                              2) објекат катег. Б:  3.880,00 динара 

                                              3) објекат катег. В: 5.820,00 динара 

                                              4) објекат катег. Г: 5.820,00 динара 

*за издавање решења о измени грађевинске дозволе (за све категорије објекта): 

такса за захтев 330,00 динара и такса за решење 570,00 динара (укупно 900,00 

динара) 

2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o За стамбене и помоћне објекте (категорија А) 350,00 динара 

o За стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте 1.000,00 динара 

*за измену решења о грађевинској дозволи: такса за захтев 330,00 динара и такса за 

решење 570,00 динара (укупно 900,00 динара) 

 

3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 

Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-за издавање и измену решења о грађевинској дозволи за класе објеката из 

категорије „А“ и „Б“: 3.000,00 динара 

- за издавање и измену решења о грађевинској дозволи за класе објеката из 

категорије „В“ и „Г“: 5.000,00 динара 

 

РЕШЕЊЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА О 

ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 

Такса за издавање решења: 1) објекат катег. А: 480,00 динара 

                                              2) објекат катег. Б:  3.880,00 динара 

                                              3) објекат катег. В: 5.820,00 динара 

                                              4) објекат катег. Г: 5.820,00 динара 

*за издавање решења о измени решења донетог у складу са чланом 145. Закона о 

планирању и изградњи (за све категорије објекта): такса за захтев 330,00 динара и 

такса за решење 570,00 динара (укупно 900,00 динара) 

 



2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o За стембене и помоћне објекте 400,00 динара 

o За стамбео-пословне, пословне и инфраструктурне објекте 600,00 динара 

*за измену решења донетог у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи: 

такса за захтев 330,00 динара и такса за решење 570,00 динара (укупно 900,00 динара) 

 

3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 

Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планиирању и 

изградњи: 2.000,00 динара 

 

ПРИЈАВА РАДОВА 

 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 

Такса за издавање решења: 1) објекат катег. А: 980,00 динара 

                                              2) објекат катег. Б:  4.850,00 динара 

                                              3) објекат катег. В: 5.820,00 динара 

                                              4) објекат катег. Г: 5.820,00 динара 

2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o Такса за захтев: 350,00 динара 

 

3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 

Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-za prijavu radova: 500,00 динара 

 

 

 



ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 

Такса за издавање решења: 1) објекат катег. А: 1.460,00 динара 

                                              2) објекат катег. Б:  2.910,00 динара 

                                              3) објекат катег. В: 3.880,00 динара 

                                              4) објекат катег. Г: 3.880,00 динара 

2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o Такса за захтев: 350,00 динара 

 

3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 

Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-за пријаву завршетка израде темеља: 500,00 динара 

 

 

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У 

КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ 

 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 

Такса за издавање решења: 1) објекат катег. А: 1.460,00 динара 

                                              2) објекат катег. Б:  2.910,00 динара 

                                              3) објекат катег. В: 3.880,00 динара 

                                              4) објекат катег. Г: 3.880,00 динара  

2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o Такса за захтев: 350,00 динара 

 



3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 

Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-за пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу: 500,00 динара 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА 

КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 

 

2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o Такса за захтев: 300,00 динара 

 

3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 

Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру: 500,00 динара 

 

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 

Такса за издавање решења: 1) објекат катег. А: 1.940,00 динара 

                                              2) објекат катег. Б:  9.710,00 динара 

                                              3) објекат катег. В: 19.420,00 динара 

                                              4) објекат катег. Г: 19.420,00 динара 

*за издавање решења о измени употребне дозволе (за све категорије објекта): такса 

за захтев 330,00 динара и такса за решење 570,00 динара (укупно 900,00 динара) 

 



2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o За стембене и помоћне објекте (категорија А) 350,00 динара 

o За стамбео-пословне, пословне и инфраструктурне објекте 1.000,00 динара 

*за измену решења о употребној дозволи: такса за захтев 330,00 динара и такса за 

решење 570,00 динара (укупно 900,00 динара) 

 

3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 

Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-за издавање и измену решења о употребној дозволи за класе објеката из категорије 

„А“ и „Б“: 1.000,00 динара 

- за издавање и измену решења о употребној дозволи за класе објеката из 

категорије „В“ и „Г“: 2.000,00 динара 

 

 

 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ 

ОД ПОЖАРА 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара 

 

2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o Такса за захтев 300,00 динара 

 

3.СВРХА УПЛАТЕ: Висина накнаде за ЦЕОП (позвати се на привремени број 

захтева) 

ПРИМАЛАЦ: Агенција за Привредне Регистре 



Рачун број: 840-29770845-52 са позивом на број: 97  генерисати са сајта АПР-а 

-за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру: 500,00 динара 

 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 

1.СВРХА УПЛАТЕ: Републичка адм. такса  (РАТ) 

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије 

Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 17-221 

Такса за захтев (за све објекте): 330,00 динара+2910,00 динара=3240,00 динара 

 

2.СВРХА УПЛАТЕ: Локална адм. такса  

ПРИМАЛАЦ: Приход општинске управе 

Рачун број: 840-742351843-94 са позивом на број 97 17-221 

o Такса за захтев 500,00 динара 

 

 

 


