
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И 

ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 

  износ таксе 
у динарима 

врста таксе 

1. Информација о локацији 3.523 локална 

2. Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне 
инфраструктуре) 

 

 - до30м2 3.913 локална 

 - 31 до 200 м2 6.108 локална 

 - 201 до 400 м2 10.997 локална 

 - 401 до 800 м2 14.006 локална 

 - 801 до 2.000 м2 31.308 локална 

 - 2.001 до 5.000 м2 36.573 локална 

 - 5.001 до 20.000 м2 42.371 локална 

 - преко 20.000 м2 51.340 локална 

3 
 

Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне 
инфраструктуре до 1.000 м (водовод ø200, канализација до 
ø300, електромрежа до 35kV, ТТ мрежа до 600x4, гасна мрежа 
до ø60, топловод до ø100) 

35.821 локална 

4 Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне 
инфраструктуре преко 1.000 м и већих капацитета 

49.362 локална 

5 Приговор 451 локална 

6 Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2ha 6.079 локална 

 -oд 2 до 5 ha 11.033 локална 

 -oд 5 до 10 ha 18.271 локална 

 -преко 10 ha 26.811 локална 

7 Уверење о посебним деловима објекта -станова   

 а) за један стан 259 локална 

 б) од два до десет станова 724 локална 

 в) преко десет станова 1449 локална 

8 Уверење о посебним деловима објекта –гаража или 
гаражних места или пословног простора 

  

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

238 локална 

 б) за две до десет гаража или гаражних места или пословних 
простора (локала) 

661 локална 

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

1.382 локална 

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

2,686 локална 

8 Захтев, молба, предлог, пријава или други поднесак 310 републичка 

9 Решење којим се одобрава изградња економских објеката у 
пољопривреди 

270 републичка 

10 Решење којим се одобрава изградња за сваки грађевински 800 републичка 



објекат , осим економских објеката у пољопривреди 

11 За решење којим се одобрава изградња 
телекомуникационих објеката 

0.3% на 

предрачунску 
вредност 

републичка 

12 За решење којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад 0.1% на 

предрачунску 
вредност 

објекта, односно 
радова 

републичка 

13 За решење којим се одобрава употреба објекта, осим за 
решење које доноси орган надлежан за послове 
телекомуникација 

0.2% на 

предрачунску 
вредност 

објекта, односно 
радова 

републичка 

14 Жалба против решења 460 републичка 

15 Потврда о контроли темеља грађевинских објеката 1600 републичка 

16 Уверење или потврда 310 републичка 

 

Напомена: За решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, дозиђивање, 

надзиђивање, адаптација и др. плаћа се такса  у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе 

наведене у табели.  

 

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист гада Београда“ бр. 

17/2015) - градску административну таксу уплатити на рачун:  840-742251843-73, модел 97, 

позив на број 56-014 

 

Закон о републичким административним таксама ("Сл. Гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 

53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09,  54/09, 35/10, 50/11 и 70/11, 

55/12 и 93/12, 47/13, 65/13 – др. закони , 57/14. 45/2015, 83/2015,112/2017, 50/2016 и 61/2017), - 

републичку таксу уплатити на рачун:  840-742221843-57, модел 97, позив на број: 56-014 

 

Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове ГО Обреновац 

јул, 2017 


