
УПУТСТВП 

У вези плаћаоа такси и накнада за ппднпщеое захтева, издаваое рещеоа и пбјављиваое 

ппдатака и дпкумената крпз ппсебан инфпрмаципни систем Централне евиденције пбједиоене 

прпцедуре у Министарству грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре. 

Овп упутствп је израђенп на пснпву 

- Закпна п планираоу и изградои (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 812009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 

145/2014); 

- Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем (Сл. гласник РС, 

бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017); 

- Закпна п републишким административним таксама (Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 

61/2005, 101/2005 - др. закпн, 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. закпн, 57/2014 - 

усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. 

изн., 61/2017 - усклађени дин. изн. и 113/2017); 

- Одлука п накнадама за ппслпве регистрације и друге услуге кпје пружа Агенција за привредне 

регистре (Сл. гласник РС, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗДАВАОЕ И ИЗМЕНА ЛПКАЦИЈСКИХ УСЛПВА 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                              Републишка административна такса 

Прималац                                                   Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                     840-742221843-57 

 Мпдел 97      Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                             310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                              Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                    Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                      840-29770845-52 

Мпдел 97    Ппзив на брпј     Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс 

- за класе пбјеката из категприје А и Б            1.000,00 динара; 

- за класе пбјеката из категприје В и Г            2.000,00 динара; 

 

 

 

Инфпрмација п лпкацији                                    2.700 динара 

(Тарифни брпј 171б Закпна п републишким административним таксама) 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗДАВАОЕ И ИЗМЕНА РЕШЕОА П ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                   Републишка административна такса 

Прималац                                        Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                          840-742221843-57 

Мпдел 97     Ппзив на брпј 18 -059 

Изнпс                                              310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                   Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                         Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                          840-29770845-52 

Мпдел 97           Ппзив на брпј           Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс 

- за класе пбјеката из категприје А и Б 3.000,00 динара; 

- за класе пбјеката из категприје В и Г 5.000,00 динара; 

3. За решеое пп захтеву за утврђиваое испуоенпсти услпва кпјим се пдпбрава изградоа 

пбјекта или извпђеое радпва 

Сврха уплате                                        Републишка административна такса 

Прималац                                             Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                              840-742221843-57 

Мпдел 97                                             Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс 

(Тарифни брпј 165 Закпна п републишким административним таксама) 

- за пбјекат категприје А 450,00 динара 

- за пбјекат категприје Б 3.600,00 динара 

- за пбјекат категприје В 5.400,00 динара 

- за пбјекат категприје Г 5.400,00 динара 



ИЗДАВАОЕ И ИЗМЕНА РЕШЕОА У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 145. ЗАКПНА П ПЛАНИРАОУ И 

ИЗГРАДОИ 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                                Републишка административна такса 

Прималац                                                     Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                       840-742221843-57 

Мпдел 97                Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                          310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                              Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                   Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                     840-29770845-52 

Мпдел 97               Ппзив на брпј             Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс                                                         2.000,00 динара 

3. За решеое пп захтеву за утврђиваое испуоенпсти услпва кпјим се пдпбрава изградоа 

пбјекта или извпђеое радпва 

Сврха уплате                                               Републишка административна такса 

Прималац                                                   Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                     840-742221843-57 

Мпдел 97                  Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс 

(Тарифни брпј 165 Закпна п републишким административним таксама) 

- за пбјекат категприје А 450,00 динара 

- за пбјекат категприје Б 3.600,00 динара 

- за пбјекат категприје В 5.400,00 динара 

- за пбјекат категприје Г 5.400,00 динара 

 



ИЗДАВАОЕ ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДПЗВПЛЕ 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                                    Републишка административна такса 

Прималац                                                         Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                          840-742221843-57 

Мпдел 97                        Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                               310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                                  Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                      Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                        840-29770845-52 

Мпдел 97                  Ппзив на брпј                   Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс                                                             2.000,00 динара 

3. За решеое пп захтеву за утврђиваое испуоенпсти услпва кпјим се пдпбрава изградоа 

пбјекта или извпђеое радпва 

Сврха уплате                                                           Републишка административна такса 

Прималац                                                                Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                                   840-742221843-57 

Мпдел 97                      Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс 

(Тарифни брпј 165 Закпна п републишким административним таксама) 

- за пбјекат категприје А 450,00 динара 

- за пбјекат категприје Б 3.600,00 динара 

- за пбјекат категприје В 5.400,00 динара 

- за пбјекат категприје Г 5.400,00 динара 

 

 



ПБАВЕЗА ПРИЈАВЕ РАДПВА 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                                               Републишка административна такса 

Прималац                                                                    Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                                     840-742221843-57 

Мпдел 97                                Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                                            310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                                        Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                             Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                               840-29770845-52 

Мпдел 97           Ппзив на брпј             Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс                                                                    500,00 динара 

3. За пптврду надлежнпг пргана п пријави радпва у складу са издатпм грађевинскпм дпзвплпм, 

решеоем п пдпбреоу за извпђеое радпва, пднпснп привременпм грађевинскпм дпзвплпм 

Сврха уплате                                                         Републишка административна такса 

Прималац                                                                Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                                 840-742221843-57 

Мпдел 97                 Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс 

(Тарифни брпј 171а Закпна п републишким административним таксама) 

- за пбјекат категприје А 900,00 динара 

- за пбјекат категприје Б 4.500,00 динара 

- за пбјекат категприје В 5.400,00 динара 

- за пбјекат категприје Г 5.400,00 динара 

 

 



ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                                      Републишка административна такса 

Прималац                                                           Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                             840-742221843-57 

Мпдел 97                                   Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                                310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                                       Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                           Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                             840-29770845-52 

Мпдел 97                        Ппзив на брпј              Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс                    500,00 динара 

3. За пптврду надлежнпг пргана п пријему изјаве п завршетку израде темеља у складу са 

издатпм грађевинскпм дпзвплпм, решеоем п пдпбреоу за извпђеое радпва, пднпснп 

привременпм грађевинскпм дпзвплпм 

Сврха уплате                                                                 Републишка административна такса 

Прималац                                                                     Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                                        840-742221843-57 

Мпдел 97                              Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс 

(Тарифни брпј 164 Закпна п републишким административним таксама) 

- за пбјекат категприје А 1.350,00 динара 

- за пбјекат категприје Б 2.700,00 динара 

- за пбјекат категприје В 3.600,00 динара 

- за пбјекат категприје Г 3.600,00 динара 

 



ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ПБЈЕКТА У КПНСТРУКТИВНПМ СМИСЛУ 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                           Републишка административна такса 

Прималац                                                Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                  840-742221843-57 

Мпдел 97                                      Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                       310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                           Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                 840-29770845-52 

Мпдел 97               Ппзив на брпј                Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс                                                     500,00 динара 

3. За пптврду надлежнпг пргана п пријему изјаве п завршетку пбјекта у кпнструктивнпм смислу, 

а у складу са издатпм грађевинскпм дпзвплпм, решеоем п пдпбреоу за извпђеое радпва, 

пднпснп привременпм грађевинскпм дпзвплпм 

Сврха уплате                                            Републишка административна такса 

Прималац                                                  Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                   840-742221843-57 

Мпдел 97                           Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс 

(Тарифни брпј 164 Закпна п републишким административним таксама) 

- за пбјекат категприје А 1.350,00 динара 

- за пбјекат категприје Б 2.700,00 динара 

- за пбјекат категприје В 3.600,00 динара 

- за пбјекат категприје Г 3.600,00 динара 

 



ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАОЕ САГЛАСНПСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ У ППГЛЕДУ 

МЕРА ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                                   Републишка административна такса 

Прималац                                                        Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                            840-742221843-57 

Мпдел 97                            Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                           310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                                 Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                      Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                        840-29770845-52 

Мпдел 97                                               Ппзив на брпј Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс                                                                 500,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКЉУЧЕОЕ ПБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                                           Републишка административна такса 

Прималац                                                               Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                                840-742221843-57 

Мпдел 97                 Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                                           310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                                          Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                               Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                                840-29770845-52 

Мпдел 97                  Ппзив на брпј                        Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс                                                                       500,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗДАВАОЕ УППТРЕБНЕ ДПЗВПЛЕ 

1. Захтев – ппшта такса на ппднесак 

Сврха уплате                                                  Републишка административна такса 

Прималац                                                       Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                        840-742221843-57 

Мпдел 97                           Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс                                                                 310,00 динара 

2. Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Сврха уплате                                                    Централна евиденција пбједиоене прпцедуре 

Прималац                                                         Агенција за привредне регистре 

Брпј жирп рашуна                                            840-29770845-52 

Мпдел 97                   Ппзив на брпј               Генерищите ппзив на брпј 

Изнпс 

- за класе пбјеката из категприје А и Б 1.000,00 динара; 

- за класе пбјеката из категприје В и Г 2.000,00 динара; 

3. За решеое кпјим се пдпбрава упптреба пбјекта 

Сврха уплате                                                     Републишка административна такса 

Прималац                                                           Бучет Републике Србије 

Брпј жирп рашуна                                             840-742221843-57 

Мпдел 97                             Ппзив на брпј 18-059 

Изнпс 

(Тарифни брпј 170 Закпна п републишким административним таксама) 

- за пбјекат категприје А 1.800,00 динара 

- за пбјекат категприје Б 9.000,00 динара 

- за пбјекат категприје В 18.000,00 динара 

- за пбјекат категприје Г 18.000,00 динара 



НАППМЕНЕ 

1. Плаћаое се примеоује у складу са Закпнпм п планираоу и изградои (Сл. гласник РС, бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - 

пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), дп измене и усклађиваоа Закпна п 

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

101/2005 - др. закпн, 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. закпн, 57/2014 - усклађени дин. 

изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - 

усклађени дин. изн. и 113/2017). 

2. Приликпм ппднпщеоа захтева, прекп централнпг инфпрмаципнпг система Агенције за 

привредне регистре (ЦИС), дпбићете инструкције п нашину плаћаоа такси и накнада, укљушујући и 

накнаде за услуге Централне евиденције пбједиоених прпцедура (ЦЕОП). 

3. Кпд свакпг ппнпвљенпг захтева ппнпвп се плаћа такса за Централну евиденцију пбједиоене 

прпцедуре и Републишка административна такса 

4. Кпд усаглащенпг захтева, а у вези издаваоа и измене рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, 

издаваоа и измене рещеоа у складу са шланпм 145. Закпна п планираоу и изградои и издаваоа 

рещеоа п упптребнпј дпзвпли, не плаћа се такса за Централну евиденцију пбједиоене прпцедуре 

укпликп је такса за рещеое пп захтеву већ уплаћена. 


