
 
 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ 
ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА – „Тарифни број 8.“ 

 

1. Информација о локацији 2.720 дин 

2. 
 

Локацијски услови  

- за објекте категорије А 1.790 дин 

- за објекте категорије Б 2.720 дин 

- за објекте категорије В 3.630 дин 

- за објекте категорије Г 3.630 дин 

3. 

Потврда пројекта парцелације и препарцелације  

- до 0,5 ha 2.500 дин 

- од 0,5 до 5,0 ha 3.530 дин 

- преко 5,0 ha 5.080 дин 

4. 

Потврда урбанистичког пројекта за комплекс са објектима 

- до 2.000 м2 БРГП 6.290 дин 

- од 2.001 м2 до 5.000 м2 БРГП 9.550 дин 

- од 5.001 м2 до 10.000 м2 БРГП 13.080 дин 

- преко 10.000 м2 БРГП            17.250 дин 

5. Приговор                478 дин 

6. Овера и уступање планског документа у дигиталном облику 3.109 дин 

7. Увид у плански документ 1.073 дин 

8. 
Уверење о посебним деловима објеката, које издаје 
организациона јединица Градске управе града Београда 

2.618 дин 

9. Овера извода из техничке документације 688 дин 

10. Захтев, молба, предлог, пријава и други поднесак         310 дин 

11. Решење 530 дин 

12. Жалба против решења 466 дин 

13. 
За разгледање списа код органа, односно организационе 
јединице, за сваки започети сат 

350 дин 
 

14. За препис акта,  односно списа, по полутабаку оригинала  390 дин  

15. Уверење  и Потврда 310 дин 

16. Опомена којом се обвезник позива да плати таксу 270 дин 

17. За уложене ванредне правне лекове 2.700 дин 

 
Напомена: 
Приговор из тачке 5, у складу са Законом о планирању и изградњи, односи се на обавештења о одбијању 
потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације и на издате локацијске услове и 
закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова. 

 
 
Према Одлуци о измени Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист града 
Београда“ бр. 85/2018) потребно је  градску административну таксу (за захтев) у износу од 310 
динара и другу таксу за списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова 

(према табели) уплатити на рачун:  840-742241843-03, позив на број: 97 3650105 

 
 
 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
јануар, 2019. године 


