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ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 

Висина локалне административне таксе регулисана је 

Одлуком о лoкaлним административним таксама 

1701981796812 Date: 2019.10.24 07:49:01 

(„Службени лист општина Косјерић“ број 2/10од 2. фебруара 2010.) 
 

1) За издавање локацијских услова плаћа се: 

-  локална административна такса у износу од: 
 

 
А) За стамбене, помоћне и пословне објекте према бруто развијеној 

изграђеној површини свих етажа 
 до 30 м2 40 дин/м2 
 од 31 – 100 м2 1200 дин. + 35 дин.за површину преко 30м2 
 од 101-200 м2 4700 дин.+30 дин.за површину преко 100м2 
 од 201-500 м2 7.700 дин. + 25 дин. за површину преко 200м2 
 од 501-1500 м2 15.200 дин. + 20 дин. за површину преко 500м2 
 преко 1.500 м2 35.200 дин. + 18 дин. за површину преко 1500 

 
 

Б) За остале објекте, по објекту 

 Tрафостанице, црпне станице, телефонске 5.000 дин/објекту 

 Стубне трафостанице, пропусти, мостови до 10м 3.000 дин/објекту 
 
 

Ц) За линијске објекте по м1 

 Улице, путеви, индустријски и други колосеци, 

регулација водотока 

20 дин/м 

 Фекална и кишна канализациона мрежа 15 дин/м 
 Фекална и кишна канализација и колектор 20 дин/м 
 Водовод – магистрални вод 20 дин/м 
 Водовод - мрежа 15 дин/м 
 Електроенергетика – магистрални вод 20 дин/м 
 Електроенергетика – мрежа 15 дин/м 
 ТТ мрежа 10 дин/м 
 Партерно уређење 10 дин/м2 

НАПОМЕНА: Наведене таксе умањују се за 50% за објекте на сеоском подручју 

(изван граница Урбанистичког плана) 

 

 

2) Заиздавањеграђевинскедозволе, употребне дозволе и решења којим се одобрава 

изградњаобјеката по члану 145. Закона плаћасе: 

 Локална административна такса у износу од 700,00 динара 

 

 

 
3) За подношење пријаве почетка извођења радова, пријаве завршетка израде 

темеља и пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу плаћа се: 

-  Локална административна такса у износу од 500 динара 



РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 

Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким 

административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - 

др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 

93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 

- усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. 

изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. 

изн., 86/2019, 90/2019-испр., и 98/2020 - усклађени дин. изн.) и износи: 

 
1. за издавање информације о локацији: 2.830,00 дин. (тариф. бр. 171б); 

2. за издавање локацијских услова: 320,00 дин. (тариф. бр. 1.) + тариф. Р171в и то: 

- за објекат категорије „А“ – 1.890,00 дин. 

- за објекат категорије „Б“ – 2.830,00 дин. 

- за објекат категорије „В“ – 3.770,00 дин. 

- за објекат категорије „Г“ – 3.770,00 дин. 

3. за издавање грађевинске дозволе за изградњу и решења по чл. 145. Закона о 

планирању и изградњи: 320,00 дин. за захтев (тариф. бр. 1.) + тариф. број 165.,  и 

то: 

- за објекат категорије „А“ – 470,00 дин. 

- за објекат категорије „Б“ – 3.770,00 дин. 

- за објекат категорије „В“ –  5.660,00 дин. 

- за објекат категорије „Г“ –  5.660,00 дин. 

 
 

4. за издавање употребне дозволе: 320,00 дин. за захтев (тариф. бр. 1.) + (тариф. број 

170.) и то: 

- за објекат категорије „А“ – 1.890,00 дин. 

- за објекат категорије „Б“ – 9.450, 00 дин. 

- за објекат категорије „В“ –  18.890,00 дин. 

- за објекат категорије „Г“ –  18.890,00 дин. 

 
 

5. за потврду о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о 

одобрењу извођења радова, односно привременом грађевинском дозволом: 320,00 

дин. за захтев (тариф. бр. 1.) + (тариф. бр. 171а) и то: 

- за објекат категорије „А“ – 950,00 дин. 

- за објекат категорије „Б“ –  4.720,00 дин. 

- за објекат категорије „В“ –  5.660,00 дин. 

- за објекат категорије „Г“ –  5.660,00 дин. 



6. за потврду пријема изјаве о завршетку израде темеља и изјаве о завршетку објекта у 

конструктивном смислу: 320,00 дин. за захтев (тариф. бр. 1.) + (тариф. број 164.) и 

то: 

- за објекат категорије „А“ – 1.420,00 дин. 

- за објекат категорије „Б“ –  2.830,00 дин. 

- за објекат категорије „В“ –  3.770,00 дин. 

- за објекат категорије „Г“ –  3.770,00 дин. 

 
 

7. за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру: 320,00 динара (тариф. бр. 1.); 

8. за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију упогледу 

мера заштите од пожара: 320,00 динара (тариф. бр. 1.); 

9. за измену издатог решења: 320,00 + 550,00 дин. (тариф.бр.1. и 9.). 

 

 

 

 

 ЖИРО РАЧУНИ ЗА УПЛАТЕ 
 

 

 

 

 
Рачун број: 

840-745151843-03 

Број модела: 97 

Позив на број: 51-048 

Рачун број: 

840-742221843-57 

Број модела: 97 

Позив на број: 51-048 

Локална административнатакса Републичка административнатакса 



НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА - ЦЕОП 

ВИСИНА 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: 

 
1. - за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А” и „Б” 

                1000,00 динара; 

2. - за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В” и „Г” 

                2000,00 динара; 

3. - за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 

                3000,00 динара; 

4. - за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 

                5.000,00 динара; 

5. - за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и 

изградњи 2.000,00 динара; 

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

7. - за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 1.000,00 

динара; 

8. - за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 2.000,00 

динара; 

9. - 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. 
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