
 
 
Таксене тарифе за списе и радње из области грађевинских послова 

 
Републичке административне таксе уплатити на рачун 840-742221843-57, 
модел број 97 позив на број  44-018  
 
Локалне административне таксе уплатити на рачун 840-742251843-73, модел 
број 97 позив на број 44-018 

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

Списи или радње Тарифа Врста таксе 

 
1. Захтев, пријава, молба, предлог  
 

 
320,00 дин. 

 
републичка 

2. За издавање решења које доноси 
надлежни орган у вршењу поверених 
послова којима се одобрава изградња 
објекта или извођење радова  

  
 

републичка 

за објекат категорије А     470,00 дин.  републичка 

за објекат категорије Б    3.770,00 дин.  републичка 

за објекат категорије В    5.660,00 дин.  републичка 

за објекат категорије Г    5.660,00 дин.  републичка 

 
3. За потврду надлежног органа о 
пријави радова у складу са издатом 
грађевинском дозволом, решењем о 
одобрењу извођења радова, односно 
привременом грађевинском дозволом  

 
 

 
 
 

 републичка  

за објекат категорије А     950,00 дин.  републичка  

за објекат категорије Б    4.720,00 дин.  републичка  

за објекат категорије В    5.660,00 дин.  републичка  

за објекат категорије Г    5.660,00 дин.  републичка  

 
4. За потврду надлежног органа о 
пријему изјаве о завршетку израде  

  
републичка 

за објекат категорије А    1.420,00 дин.  републичка  

за објекат категорије Б    2.830,00 дин.  републичка  

за објекат категорије В    3.770,00 дин.  републичка  

за објекат категорије Г    3.770,00 дин.  републичка  

 
5. За решење којим се одобрава 
употреба објекта  

                               републичка 
 

за објекат категорије А    1.890,00 дин.                             републичка  



за објекат категорије Б    9.450,00 дин.                         републичка  

за објекат категорије В   18.890,00 дин.                         републичка  

за објекат категорије Г   18.890,00 дин.                         републичка  

 
6. Жалба  

 
   480,00 дин.  

 
                        републичка  

7. Ванредни правни лек    2.800, 00 дин.                          републичка  

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

Списи или радње  Тарифа  Врста таксе  

1. Захтев, молба, предлог, пријава     320,00 дин.  републичка  

2. Захтев, молба, предлог, пријава      315,00 дин. локална 

3. Решење     550,00 дин.  републичка  

4. Потврда, уверење     315,00 дин.  локална  

5. Разгледање списа код органа, за 
сваки започети сат по  

   365,00 дин.  локална  

6. Препис аката, односно списа, 
издавање фотокопија, односно 
штампање из меморије рачунара, по 
полутабаку оригинала  

   416,00 дин.  локална  

7. Жалба     480,00 дин.  републичка  

8. Жалба    473,00 дин. локална 

9. Ванредни правни лек     2.800,00 дин.  републичка  

10. Ванредни прави лек    2.741,00 дин.                              локална                   

11. Уверење о посебним деловима 
објекта - станова  

 локална 

за један стан      278,00 дин.  локална  

од два до десет станова      779,00 дин.  локална  

преко десет станова     1.559,00 дин.  локална  

12. Уверење о посебним деловима 
објекта - гаража или гаражних места 
или пословног простора  

 локална  

за једну гаражу или гаражно место или 
пословни простор (локал)  

   257,00 дин.  локална  

од две до десет гаража или гаражних 
места или послoвних простора (локала)  

   712,00 дин.  локална  

преко десет гаража или гаражних места 
или пословних простора (локала)  

   1.487,00 дин.  локална  

за целокупан пословни простор за 
пословне зграде, стамбено-пословне 
зграде, привредне објекте, објекте 
културе, спорта и рекреације  

   2.890,00 дин.  локална  

 
 


