
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 
 

 

 ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ за:   

 - стамбене објекте  1.000,00 дин 

 - стамбено пословне објекте  1.500,00 дин 

 - пословне објекте  2.500,00 дин 

 - економске објекте  500,00 дин 

 Приговор    дин 

Општинска административна такса:   

Прималац: сопствени приходи СО Житиште   

Сврха уплате: позив на број одобрења   

Жиро рачун број: 840-742351843-94   

Позив на број: 97 70-244-102159550    
 

Републичка административна такса  за издавање локацијских услова од 

стране надлежног републичког органа  (Tарифни број 171в РАТ) у износу од 

1) за објекат категорије А................ 1.820 дин. 

2) за објекат категорије Б................. 2.730 дин. 

3) за објекат категорије В................. 3.640 дин. 

4) за објекат категорије Г...................3.640 дин.   

Прималац: Буџет РС   

Сврха уплате: уплата РАТ   

Жиро рачун број: 840-742221843-57   

Позив на број: 97 45-244    

    

 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА за:   

 - стамбене објекте  1.000,00 дин 

 - стамбено пословне  1.500,00 дин 

 - пословне објекте  2.000,00 дин 

 - економске објекте  500,00 дин 

 - објекте преко 450 м
2
 ( бруто површина)  10,00 дин/м

2
 

 - надземне и подземне линијске инфраструктурне објекте преко 5200 м  1.00 дин/м 

Општинска административна такса:   

Прималац: сопствени приходи СО Житиште   

Сврха уплате: позив на број одобрења   

Жиро рачун број: 840-742351843-94   

Позив на број: 97 70-244-102159550    

 

Републичка административна такса (Tариф. број 165. РАТ)  у износу од 
1) за објекат категорије А...............460 динара 

2) за објекат категорије Б............ 3.640 динара 

3) за објекат категорије В............. 5.460 динара 

4) за објекат категорије Г.............. 5.460 динара   

Прималац: Буџет РС   

Сврха уплате: уплата РАТ   

Жиро рачун број: 840-742221843-57   

Позив на број: 97 45-244    



 

НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 3.000,00 дин 

Накнада  за  измену  решења   о  грађевинској  дозволи  услед  промене 1.000,00 дин 

инвеститора   

Накнада за измену решења о грађевинској дозволи услед промене  у току  

грађења:   

- стамбене објекте  1.000,00 дин 

- стамбено пословне 1.500,00 дин 

- пословне објекте  2.500,00 дин 

- економске објекте 500,00 дин 

- објекте преко 450 м
2
 ( бруто површина) 10,00 дин/ м

2
 

- надземне и подземне линијске инфраструктурне објекте преко 5200 м 1.00 дин/м 

Општинска административна такса:  

Прималац: сопствени приходи СО Житиште  

Сврха уплате: позив на број одобрења  

Жиро рачун број: 840-742351843-94  

Позив на број: 97 70-244-102159550  

 

Републичка административна такса (Tариф. број 165. РАТ)   у износу од  
1) за објекат категорије А...............460 динара 

2) за објекат категорије Б............ 3.640 динара 

3) за објекат категорије В............. 5.460 динара 

4) за објекат категорије Г.............. 5.460 динара  

Прималац: Буџет РС  

Сврха уплате: уплата РАТ  

Жиро рачун број: 840-742221843-57  

Позив на број: 97 45-244   
 
 
 

НАКНАДА ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА 

 

Општинска административна такса у износу од 1.000,00 

динара Прималац: сопствени приходи СО Житиште Сврха 

уплате: позив на број одобрења Жиро рачун број: 840-

742351843-94 Позив на број: 97 70-244-102159550 

 

Републичка административна такса (Tариф. број 165. РАТ)   у износу од  
1) за објекат категорије А...............460 динара 

2) за објекат категорије Б............ 3.640 динара 

3) за објекат категорије В............. 5.460 динара 

4) за објекат категорије Г.............. 5.460 динара  

 

Прималац: Буџет РС  
Сврха уплате: уплата РАТ  
Жиро рачун број: 840-742221843-57  
Позив на број: 97 45-244  
 
  
 

 



 

НАКНАДА ЗА ПОТВРДУ - ПРИЈАВА РАДОВА 

Општинска административна такса у износу од 250,00 дин.  

Прималац: сопствени приходи СО Житиште  

Сврха уплате: позив на број одобрења Жиро рачун број: 

840-742351843-94 Позив на број: 97 70-244-102159550 

 

Републичка административна такса за пријаву радова (Tар.. број 171а РАТ) у износу од 

1) за објекат категорије А............... 910 динара 

2) за објекат категорије Б............... 4.550 динара 

3) за објекат категорије В............... 5.460 динара 

4) за објекат категорије Г............... 5.460 динара 

Прималац: Буџет РС  
Сврха уплате: уплата РАТ  
Жиро рачун број: 840-742221843-57  
Позив на број: 97 45-244 

............................................................................................... 

 

НАКНАДА ЗА ПРИЈАВУ ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 

 

Општинска административна такса у износу од 500,00 динара 

Прималац: сопствени приходи СО Житиште Сврха уплате: 

позив на број одобрења Жиро рачун број: 840-742351843-94 

Позив на број: 97 70-244-102159550 
 

Републичка административна такса  
за потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде (Тарифни број 164): 

1) за објекат категорије А 1.370 динара 

2) за објекат категорије Б 2.730 динара 

3) за објекат категорије В 3.640 динара 

4) за објекат категорије Г 3.640 динара  
Прималац: Буџет РС  
Сврха уплате: уплата РАТ  
Жиро рачун број: 840-742221843-57  
Позив на број: 97 45-244 

 

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ  
 

Републичка административна такса  
за потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде (Тарифни број 164): 

1) за објекат категорије А 1.370 динара 

2) за објекат категорије Б 2.730 динара 

3) за објекат категорије В 3.640 динара 

4) за објекат категорије Г 3.640 динара  
Прималац: Буџет РС  
Сврха уплате: уплата РАТ  
Жиро рачун број: 840-742221843-57  
Позив на број: 97 45-244 

 

 

 



 

НАКНАДА ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА:  

стамбене и економске објекте 500,00 дин 

мање пословне објекте (100 м
2
) 2.000,00 дин 

веће пословне објекте (преко 100 м
2
) 3.000,00 дин 

Накнада за технички преглед објекта:  

породичне  стамбене  зграде  и  објекте  у функцији  стамбене  зграде  и 1.000,00 дин 

економске објекте  

за инвестиционе и пословне објекте 0,15% од предрачунске вредности  

објекта  

Прималац: сопствени приходи СО Житиште  

Сврха уплате: позив на број одобрења  

Жиро рачун број: 840-742351843-94  

Позив на број: 97   70-244-102159550  
 

Републичка административна такса за решење којим се одобрава употреба објекта (Тарифни 

број 170 РАТ) , и то: 
1) за објекат категорије А....................1.820 динара 

2) за објекат категорије Б.....................9.110 динара 

3) за објекат категорије В....................18.220 динара 

4) за објекат категорије Г....................18.220 динара 

Прималац: Буџет РС 

Сврха уплате: уплата РАТ 

Жиро рачун број: 840-742221843-57 

Позив на број: 97 45-244 

 

 

НАКНАДА ЗА ЦЕОП 

 

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге 

које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015 и 

106/15). 

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони 

систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи: 

 за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А” и „Б” 
1.000,00 динара;
 за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В” и „Г” 
2.000,00 динара;
 за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 
3.000,00 динара;
 за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 
5.000,00 динара;
 за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
2.000,00 динара;

 за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;

 за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 1.000,00 динара;
 за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 2.000,00 динара;
 за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у 

конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру 

обједињене процедуре 500,00 динара.
 


