
У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ , бр.72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) од 01. Јануара 2016.године 
размена докумената и поднесака у ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ обављаће се искључиво 
електронским путем.  

Сва акта која у вези са обједињеном  процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних 
овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају, укључујући и техничку 
документацију, достављају се у форми електронског документа и неће бити могућности за 
спровођење поступка у форми папирних докумената. 

таксе за подношење захтева у оквиру обједињене процедуре кроз Централни 
информациони систем за електронско поступање су:  

 

1.ГРАЂЕВИНСКА ДОЗБОЛА И ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 

Административна такса, по тарифном броју 165. Закона о републичким административним 
таксама, се уплаћује на рачун број : 840-742221843-57, број модела 97 позив на број 68010 и 
износи 300,00 + 770,00 динара за сваки грађевински објекат (за решење којим се на 
постојећем објекту одобрава реконструкција, доградња, надградња и др. Плаћа се такса у 
износу умањеном за 50%), са означењем сврхе дознаке: „уплата РАТ“. 

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,број модела 97 позив на број  68010 и 
износи 300,00 + 770,00 динара за изградњу помоћног објекта и сл. (за решење којим се на 
постојаћем објекту одобрава реконструкција, доградња, надградња, адаптацију објекта и др. 
Плаћа се такса у износу умањеном за 50%) са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ". 

За изградњу економског објекта у пољопривреди административна такса се уплаћује на 
рачун број: 840-742221843-57, број модела 97 позив на број 68010 и износи 300,00 + 260,00 
динара са означењем сврхе дознаке: „уплата РАТ“. 

3.ПРИЈАВА РАДОВА И ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ 
СМИСЛУ 

Административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, број модела 97 позив 
на број 68010 и износи 300,00 дин, са означењем сврхе дознаке: „уплата РАТ“. 

4.ПОТВРДА О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА 

Административна такса, по тарифном броју 164. Закона о републичким административним 
таксама уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57, број модела 97 позив на број 68010 и 
износи 300,00 дин + 1530,00 дин, са означењем сврхе дознаке: „уплата РАТ“. 

5.УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 

Административна такса, по тарифном броју 170. Закона о републичким административним 
таксама уплаћује се на рачун број: 840-742221843-57, број модела 97 позив на број 68010 и 
износи 300,00 дин + 770,00 дин. + 0,2% предрачунске вредности радова, са означењем 
сврје дознаке: „уплата РАТ“. 

6. ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ 



Административна такса се уплаћује на рачун број:  840-742221843-57, број модела 97 позив 
на број 68010 и износи 300,00 дин. 

ЛОКАЛНЕ ТАКСЕ 

За издавање локацијских услова уплаћује се 300дин. + износ из табеле на рачун бр. 840-
742251843-73, број модела 97 позив на број 68010, са означењем сврха дознаке "општинске 
административне таксе". 

 

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

 

До 30 m2 3.901 
Од 31 до 200 м2 6.090 
Од 201 до 400 м2 10.964 
Од 401 до 800 м2 13.964 
3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне 
инфраструктуре до 1000м (за водовод Ø200, за канализацију до Ø300, 
за електромрежу до 35 КВ, за телефонску мрежу до 600 x 4, за нгасну 
мрежу  до Ø60, за топловод до Ø100) 

35.714 

4. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне 
инфраструктуре преко 1.000 м и већих капацитета 

49.214 

5. Приговор 450 
  


