
 

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ИЗГРАДЊЕ 

ТАКСЕ ВАЖЕ ПОЧЕВ ОД 01.08.2020. ГОДИНЕ 

 
- Одлука о локалним административним таксама општинске управе општине Ражањ (“Службени лист општине Ражањ“ број 2/20) 

-  Закон 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. и 113/2017,3/2018-испр, 50/2018- усклађени дин. изн., 95/2018 , 38/2019 и 98/2020); 

 

ПОСТУПАК КЛАСИФИКАЦИЈА 

ОПШТИНСКА 
ТАКСА 

дин 

РЕПУБЛИЧКА ТАКСА 
 дин 

Централна 
еводенција 

обједињене 
процедуре 

захтев решење 

Издавање и измена 
локацијских услова 
(т.б.9) 

За објекат категорије А 2.000,00 320,00 / 1.000,00 

За објекат категорије Б 4.000,00 320,00 / 1.000,00 

За објекат категорије В 8.000,00 320,00 / 2.000,00 

За објекат категорије Г 10.000,00 320,00 / 2.000,00 

Издавање и измена 
решења о одобрењу за 
извођење радова на 
изградњи, по чл 145. 
Закона о планирању и 
изградњи:  (т.б.1 и 165)  

За објекат категорије А / 320,00 470,00 2.000,00 

За објекат категорије Б / 320,00 3.770,00 2.000,00 

За објекат категорије В / 320,00 5.660,00 2.000,00 

За објекат категорије Г / 320,00 5.660,00 2.000,00 

Издавање и измена 
грађевинске дозвола за 
изградњу објеката, (т.б.1 
и 165) 

За објекат категорије А / 320,00 470,00 3.000,00 

За објекат категорије Б / 320,00 3.770,00 3.000,00 

За објекат категорије В / 320,00 5.660,00 5.000,00 

За објекат категорије Г / 320,00 5.660,00 5.000,00 

Издавање и измена За објекат категорије А / 320,00 470,00 2.000,00 



 

 

Привремене 
грађевинске дозволе 
(т.б.1 и 165) 

За објекат категорије Б / 320,00 3.770,00 2.000,00 

За објекат категорије В / 320,00 5.660,00 2.000,00 

За објекат категорије Г / 320,00 5.660,00 2.000,00 

Потврда о Пријава 
почетка извођења 
радова у складу са 
издатом грађевинском 
дозволом,решењем о 
одобрењу извођења 
радова и привременом 
грађевинском дозволом 
(т.б.1 и 171а) 

За објекат категорије А / 320,00 950,00 500,00 

За објекат категорије Б / 320,00 4.720,00 

За објекат категорије В / 320,00 5.660,00 

За објекат категорије Г / 320,00 5.660,00 
 

Потврда о пријему 
изјаве о завршетку 
израде темеља (1 и 
т.б.164) 

За објекат категорије А / 320,00 1.420,00 500,00 

За објекат категорије Б / 320,00 2.830,00 

За објекат категорије В / 320,00 3.770,00 

За објекат категорије Г / 320,00 3.770,00 

Потврда о пријему 
изјаве о завршетку 
израде објекта у 
конструктивном смислу 

За објекат категорије А / 320,00 1.420,00 500,00 

За објекат категорије Б / 320,00 2.830,00 

За објекат категорије В / 320,00 3.770,00 

За објекат категорије Г / 320,00 3.770,00 

Прикључење на 
комуналну и другу 
инфраструктуру 

 500.00 320,00  500,00 

Решење којим се 
одобрава употреба 
објекта(т.б.170) 
 

За објекат категорије А / 320,00 1.890,00 1.000,00 

За објекат категорије Б / 320,00 9.450.00 1.000,00 

За објекат категорије В / 320,00 18.890,00 2.000,00 

За објекат категорије Г / 320,00 18.890,00 2.000,00 

Достављање техничке у погледу мера заштите од пожара 500,00 320,00  500,00 



 

 

документације (т.б.10) ради прикључење објекта на 
комуналну инфраструктуру 

500,00 320,00  

За жалбу органу(т.б.6) 
  480,00 

 
  

Издвање информација о 
локацији (т.б.7) 
 

1.за помоћне објекте , гараже, 
економске објекте, зидане ограде, 
привремене монтажне објекте, 
рекламне табле, паное, тенде и 
сличне објекте 

500,00 320,00 
 

           2.830,00 

 2.за трафо-станица 10/04кV или20/04 
кV, антенске стубове и секундарне 
односно дистрибутивне   делове 
електронске комуникационе мреже 

1.000,00 

 3.за линијске инфраструктурне 
водове (ел.инсталација, 
канализација,  гас, вода,  кабловска 
сл.)                 

2.000,00 

4.за објекте 
нискоградње(саобраћајнице, путеви, 
тротоари,паркинзи и слдинара 

2.000,00 

 5.за индивидуалне стамбене и 
стамбено-пословне објекте (по 
захтеву странке 

800,00 

 6. за вишепородичне стамбене 
објекте 

2.000,00 

 7. пословне  објекте 2.500,00 

8.за прикључење јавних 
инфраструктурних водова на објекат  
(ел.инсталација, канализација,  гас, 
вода, кабловска и сл.) 

500,00 

Издвање информација о 
локацији (т.б.8) 

1.издавање услова – информације о 
локацији за израду урбанистичког 
пројекта 

1.500,00 320,00 
  
  

 

 2.830,00 

2.издавање услова-информације о 
локацији за парцелацију и 
препарцелацију 

1.500,00 



 

 

Потврђивање пројекта 
парцелације и 
препарцелације: 
(т.б.8,тачка 3) 

• до 10 а 1.500,00 320,00 
 

  

 • од 10 а до 1 xa 2.500,00 

 • преко 1 xa 3.000,00 

Потврђивање 
урбанистичког пројекта  
(спровођење процедуре 
усвајања урбанистичког 
пројекта  -објављивање 
огласа,организовање 
јавног увида –презентације 
, прикупљање примедби и 
сугестија, рад  Комисије за 
планове Општине Ражањ) 
(т.б.8,тачка 4) 

-  за комплекс  до 2,0 ha   23.000,00 320,00 
 

  

-  за комплекс од 2,0 до 5,0 ha 
 

25.000,00 

- за комплекс од  5,0 до 10,0 hа 28.000,00 

- за комплекс преко 10,0 hа 
  

30.000,00 

Издавање (т.б.10) 

Мишљења  о потреби издавања 
грађевинске дозволе 

500,00 320,00   

Обавештења за посебну врсту 
објеката, односно радова за које није 
потребно прибављати акт надлежног 
органа за градњу, односно акт за 
извођење радова (члан 144. Закон о 
планирању и изградњи), 

400,00 

Потврда и обавештења о 
чињеницама којима орган води 
службену евиденцију 

400,00 

Издавање уверења о 
времену изградње 
објеката (т.б.10) 

 400,00 320,00   

Доношење решења о 
уклањању 
(рушењу)објекта по 
захтеву странке (т.б.10) 

 500,00    



 

 

Приговор на 
обавештења о одбијању 
потврђивања 
урбанистичког пројекта, 
пројекта парцелације и 
препарцелације  

 300,00    

Приговор на издате 
локацијске услове и 
закључак о одбацивању 
захтева за издавање 
локацијских услова. 

 300,00    

Захтев за легализацију 
објекта (т.б.10) 

 200,00    

 За покретање поступка 
за израду  
урбанистичких планова 
(План детаљне  
регулације). (т.б.11) 

 5.000,00    

За увид у урбанистички 
план(т.б.11) 

 150,00    

За умножавање, 
копирање, оверу и 
уступање  
урбанистичких  
планова(т.б.11) 

 1,100,00    

 За сва решења из 
области урбанизма и 
грађевинарства која 
доноси  
Општинска управа, за 
које није прописана 
посебна накнада (т.б.11) 

 300,00    

Захтев, молба, предлог, 
пријава и други општи 
поднесак 

 320,00    



 

 

За уверења, 
потврде,закључке и 
друга писмена акта из 
области урбанизма и  
грађевинарства које 
издаје Општинска 
управа, за које није 
прописана посебна  
накнада 

 250,00    

 

ЛОКАЛНЕ   АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 
 

Сврха уплате: Општинска административна такса 
Прималац: Буџет Општине Ражањ 

Жиро рачун број:    840-742351843-94 

Шифра плаћања: 153 

Позив на број:   97  28-088 

 
 

РЕПУБЛИЧКЕ   АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 
 

Сврха уплате: Републичка административна такса 
Прималац: Буџет Републике Србије 

Жиро рачун број:    840-742221843-57; 
Шифра плаћања: 153 

Позив на број:   97  28-088 
 


