
Тарифни бр. 6   

Таксене тарифе за списе и радње из области урбанизма и грађевинасртва су: 

1. Информација о локацији ....................................................................................3.600,00 дин. 

2. Локацијски услови за градњу објеката на парцели (осим објеката линијске и комуналне 

инфраструктуре): 

2.1.  За објекте бруто развијене грађевинске површине до 200 м
2
 

� стамбени, помоћни, економски и пољопривредни објекти......................3.600,00 дин. 

� стамбено-пословни објекти..........................................................................7.200,00 дин. 

� пословни и индустријски објекти..............................................................12.000,00 дин. 

2.2. За објекте бруто развијене грађевинске површине до 500 м
2 

� стамбени, помоћни, економски и пољопривредни објекти.......................7.200,00 дин. 

� стамбено-пословни објекти........................................................................12.000,00 дин. 

� пословни и индустријски објекти..............................................................24.000,00 дин. 

2.3.  За објекте бруто развијене грађевинске површине до 1000 м
2 

� стамбени, помоћни, економски и пољопривредни објекти....................12.000,00 дин. 

� стамбено-пословни објекти........................................................................24.000,00 дин. 

� пословни и индустријски објекти..............................................................32.000,00 дин. 

2.4.   За објекте бруто развијене грађевинске површине од 1000м
2 
до 2000 м

2 

� стамбени, помоћни, економски и пољопривредни објекти....................24.000,00 дин. 

� стамбено-пословни објекти........................................................................32.000,00 дин. 

� пословни и индустријски објекти..............................................................48.000,00 дин. 

 

2.5. За објекте бруто развијене грађ. површине  преко  2000 м
2
...........50.000,00 дин. 

3. За објекте који се граде на подручју  за које је инвеститор финансирао израду 

урбанистичког плана  накнада се умањује за 50%. 

 

4. Локацијски услови за објекте инфраструктуре  

(линијски инфраструктурни објекти обрачунавају се по1м)...............................10,00 дин. 

 

5. Локацијски услови за мостове, бензинске станице, платое, паркинге и остале објекте 

који нису обухваћени ................................................. 0.05% у односу на предр. вредност 

6. Приговор на локацијске услове.............................................................................100,00 дин. 

7. Потврда пројекта парцелације и препарцелације…………………....……….2.000,00 дин. 

8. Потврда урбанистичког пројекта за комплекс:   

� физичка лица....…………………………………………………………...5.000,00 дин. 

� правна лица……….……………  ………………………………….….....8.000,00 дин. 

9. Решење о грађевинској дозволи за објекат чији је инвеститор:   

� физичкa лицa…………………….…………………………………….....1.200,00 дин. 

� правнa лицa…………………..........………………………………….......3.600,00 дин. 

 

 

 

 



10. Решење о измени решења о грађ. дозволи..........................................................600,00 дин. 

11.  Решење којим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. ЗОПИ   

11.1. За изградњу и реконструкцију објеката   

� физичка лица………………………………….………………….…........1.200,00дин. 

� правна лица……………….……....……………………..………….........3.600,00дин. 

 

11.2. За адаптацију и санацију објекта  

� физичко лице……………....……………………..……………….…......1.200,00дин. 

� правно лице……..…………………………..………………………........2.400,00дин. 

 

11.3. За инвестиционо одржавање и промену намене без извођења грађевинских радова 

� физичка лица………………………………….………………….…........1.000,00дин. 

� правна лица…………………………....………………………….............2.000,00дин. 

 12.  Пријава почетка извођења радова......................................................................500,00дин. 

       13.  Пријава завршетка израде темеља односно завршетка објекта 

 у конструктивном смислу................................................................................1.500,00дин. 

 

       14.   Решење о издавању употребне дозволе   

� физичка лица………………………………….……………….….........1.500,00дин. 

� правна лица……………………… …………………………….…........6.000,00дин. 

 

15. Решење о уклањању објека 

� физичка лица………………………………….……………….…..........500,00 дин. 

� правна лица………………………………………………………........1.000,00 дин. 

 

16. Измена донетих правноснажних аката обухваћених 

   овим тарифним бројем……………………………………………………… 600,00 дин. 

  

 


