ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Републичке административне таксе се уплаћују на рачун: 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 44-018
Локалне административне таксе се уплаћују на рачун: 840-742251843-73, модел број 97, позив на број 44-018

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

1. За пријаву завршетка
објекта у конструктивном
смислу
2. За давање сагласности на
техничку документацију у
погледу мера заштите од
пожара
3. За прикључење објекта на
инфраструктуру

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

Републичка административна
такса за подношење захтева

Републичка административна такса
за издавање аката од стране
надлежног органа

Накнада за подношење захтева и
објављивање података и
докумената кроз ЦЕОП

320 дин.

/

500 дин.

320 дин.

/

500 дин.

320 дин.

/

500 дин.

320 дин.

За
За
За
За

објекат
објекат
објекат
објекат

А категорије: 1.420 дин.
Б категорије: 2.830 дин.
В категорије: 3.770 дин.
Г категорије: 3.770 дин.

500 дин.

5. За решење које доноси
надлежни орган у вршењу
поверених послова којима се
одобрава изградња објекта
или извођење радова

6. За решење којим се
одобрава употреба објекта

7. За потврду надлежног
органа о пријави радова у
складу са издатом
грађевинском дозволом,
решењем о одобрењу за
извођење радова, односно
привременом грађевинском
дозволом
8. За жалбу

320 дин.

320 дин.

320 дин.

За
За
За
За

објекат
објекат
објекат
објекат

А категорије: 470 дин.
Б категорије: 3.770 дин.
В категорије: 5.660 дин.
Г категорије: 5.660 дин.

За
За
За
За

објекат
објекат
објекат
објекат

А категорије: 1.890 дин.
Б категорије: 9.450 дин.
В категорије: 18.890 дин.
Г категорије: 18.890 дин.

За
За
За
За

објекат
објекат
објекат
објекат

А категорије: 950 дин.
Б категорије: 4.720 дин.
В категорије: 5.660 дин.
Г категорије: 5.660 дин.

480 дин.

За издавање и измену
грађевинске дозволе за објекте А
и Б категорије: 3.000 дин.
За издавање и измену
грађевинске дозволе за објекте В
и Г категорије: 5.000 дин.
За издавање и измену решења у
складу са чланом 145. закона о
планирању и изградњи: 2.000
дин.
За издавање и измену
привремене грађевинске
дозволе: 2.000 дин.
За издавање употребне дозволе
за објекте А и Б категорије: 1.000
дин.
За издавање употребне дозволе
за објекте В и Г категорије: 2.000
дин.

500 дин.

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
списи или радње

тарифа

врста таксе

1. Захтев, молба, предлог, пријава

320 дин.

републичка

2. Захтев, молба, предлог, пријава

320 дин.

локална

3. Решење

550 дин.

републичка

4. Потврда, уверење

320 дин.

локална

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

370 дин.

локална

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

420 дин.

локална

7. Жалба

480 дин.

републичка

8. Жалба

480 дин.

локална

9. Ванредни правни лек

2.800 дин.

републичка

10. Ванредни прави лек

2.800 дин.

локална

11. Уверење о посебним деловима објекта
- станова
- за један стан
- од два до десет станова
- преко десет станова

локална
382 дин.
1.055 дин.
2.084 дин.

локална
локална
локална
локална

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

380 дин.

локална

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

870 дин.

локална

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

1.945 дин.

локална

3.623 дин.

локална

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

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

