
РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ 
У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ –  у вршењу поверених послова 

 

1. 
Решење којима се одобрава изградња објекта или 
иувођење радова – тарифни број 165 

1)  за објекат категорије А        450 дин  

2) за објекат категорије Б      3.600 дин 

3) за објекат категорије В      5.400 дин 

4) за објекат категорије Г      5.400 дин 

2.  
За потвду надлежног органа о пријему изјаве о 
завршетку израде - тарифни број 164 

1)  за објекат категорије А     1.350 дин  

2) за објекат категорије Б      2.700 дин 

3) за објекат категорије В      3.600 дин 

4) за објекат категорије Г      3.600 дин 

3.   
Решење којим се одобрава употреба објекта - тарифни 
број 170 

1)  за објекат категорије А      1.800 дин  

2) за објекат категорије Б       9.000 дин 
3) за објекат категорије В      18.000 дин 
4) за објекат категорије Г      18.000 дин 

4. 

За потврду хадлежног органа о пријави радова у складу 
са издатом грађевинском дозволом, решењем о 
одобрењу за извођење радова, односно привременом 
грађевинском дозволом – тарифни број 171а 

1)  за објекат категорије А        900 дин  

2) за објекат категорије Б       4.500 дин 
3) за објекат категорије В       5.400 дин 

4) за објекат категорије Г      5.400 дин 

5. за препис акта - тарифни број 13 

410 дин 
по полутабаку 

оригинала* 

6. за разгледање списа код органа - тарифни број 15 
360 дин  

за сваки започети сат 

7. 
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу – 
тарифни број 18 

270 дин 

 
* полутабак у смислу овог Закона сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег. 

 
 
 
Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 

51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/2015, 
83/15, 112/15, 50/16, 61/17 и 113/17), ступио на снагу дана 26. децембра 2017. године. 

 уплате извршити на рачун:  840 – 742221843 – 57, позив на број: 97    44-018 

 
 
 
 
 

Градска управа града Београда 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 


