
примена од 01.01.2020. 

- РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - 
Закон о републичким административним таксама 

 

(„Службени гласник РС“, број 43/2003, 51/2003 – исправка, 61/2005, 101/2005 – др. закон, 
5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 

47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – 
усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 

113/2017, 3/2018 – исправка, 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 – усклађени дин. изн., 

86/2019 и 90/2019 – исправка) 
 

1. ЗАХТЕВ, МОЛБА, ПРЕДЛОГ, ПРИЈАВА, ДРУГИ ПОДНЕСАК .................................... 320,00 дин. 

(Тарифни број 1.) 

 

2. ПРАВНИ ЛЕКОВИ (жалба) ........................................................................................ 480,00 дин. 

(Тарифни број 6.) 

 

4. ОПОМЕНА ЗА ТАКСУ .................................................................................................. 280,00 дин. 

(Тарифни број 18.) 

 

5. ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК ........................................................................................ 2.780,00 дин. 

(Тарифни број 8.)       

 

6. РЕШЕЊЕ ..................................................................................................................... 550,00 дин. 

(Тарифни број 9.)       

 

6. УВЕРЕЊЕ, ПОТВРДА .................................................................................................. 320,00 дин. 

(Тарифни број 11.)       

  

7. РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА код органа, за сваки започети сат по ....................................... 370,00 дин. 

(Тарифни број 15.)  

 

8. РЕШЕЊЕ које доноси надлежни орган у вршењу поверених послова којима се одобрава изградња 
објекта или извођење радова, и то: 

1) за објекат категорије А ................................................................................................. 470,00 дин. 
2) за објекат категорије Б  ............................................................................................. 3.750,00 дин. 

(Тарифни број 165. став 1. тачка 1. и 2.)       

 

9. РЕШЕЊЕ којим се одобрава употреба објекта 
1) за објекат категорије А .............................................................................................. 1.880,00 дин. 
2) за објекат категорије Б  ............................................................................................. 9.390,00 дин. 

 (Тарифни број 170. став 1. тачка 1. и 2.)       

 

10. 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 ................................................................................................. 940,00 дин. 

2) за објекат категорије Б  ............................................................................................. 4.690,00 дин. 

 (Тарифни број 171а. став 1. тачка 1. и 2.)       

 

 

 
ЖИРО РАЧУН БРОЈ: 840-742221843-57 

Сврха уплате: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 

Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Уплатити износ од:    _________________  динара 

Позив на број:   97 44-018 


