
РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 

 
НАПОМЕНА: 
Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, усклађује се применом индекса потрошачких 
цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана 
наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који 
претходи месецу у коме је захтев поднет. 
 
Републичку административну таксу можете уплатити на рачун: 840-742221843-57 
Број модела: 97  
Позив на број (одобрење):  23-122 за радове на територији Градске општине Нишка Бања 

 14-125 за радове на територији Градске општине Пантелеј 
 11-126 за радове на територији Градске општине Црвени Крст 

08-127 за радове на територији Градске општине Палилула 
05-128 за радове на територији Градске општине Медијана 

 

 
СПИСИ И РАДЊЕ  

Републичка 
административна 

такса у РСД 

За захтев, ако овим тарифником није друкчије прописано - тар.бр. 1 300 

Напомена:  Такса из овог тарифног броја не плаћа се: за накнадни поднесак којим обвезник захтева 
брже поступање по раније поднетом захтеву; када је издавање списа, односно вршење радње по том 
захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овим законом; за захтев за приступ информацијама од 
јавног значаја, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног 
значаја. 

За жалбу органу - тар.бр. 6 440 

Напомена:  Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог 
тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом. 

За ванредни правни лек - тар.бр. 8 2570 

За решење, ако овим тарифником није друкчије прописано - тар.бр. 9 500 

Напомена: Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према 
броју обвезника којима се решење уручује. 

За уверење, односно потврду, ако овим тарифником није друкчије 
прописано - тар.бр. 11 

300 

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу - тар.бр. 18 260 

Захтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким 
плановима - тар.бр. 163 

5110 

Потврда о контроли темеља грађевинских објеката - тар.бр. 1 и 164 (300+1540) 1840 

За решење које доноси орган у вршењу поверених послова којима се 
одобрава изградња објекта (сталног или привременог) - тар.бр. 1 и 165 
 
1.   За сваки економски објекат у пољопривреди 

 
 
 

(300+260) 560 
2.   За сваки грађевински објекат, осим објекта из тачке 1. овог тарифног броја (300+770) 1070 
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 из овог тарифног броја 

-50% 
(300+130) 430 
(300+385) 685 

За решење којим се одобрава изградња телекомуникационих објеката - 
тар.бр. 1 и 169  
Такса ( 0,3% на предрачунску вредност) плаћа се пре уручења решења. 

300 + 0,3% на 
предрачунску 
вредност 

За решење којим се одобрава употреба објекта - тар.бр. 1 и 170  
Такса (0,2% на предрачунску вредност) плаћа се пре уручења решења. 

300 + 0,2% на 
предрачунску 

вредност објекта, 
односно радова 


