
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И 

ГРАЋЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 

(сл. гласник града Пожаревца 13/2012) 

ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 

Прималац: Буџет града Пожаревца 

Износ: (у зависности од врсте захтева) 

бр.рачуна: 840-742241843-03 

Сврха дознаке: ЛАТ 

Позив на број: 52-080 

Модел: 97 

Рб ВРСТА ЗАХТЕВА Дин. 

1 Информација о локацији 1500 

2 

За издавање Локацијских услова, решења о Грађевинској дозволи, решења о 

уклањању објекта, пријава радова,  решења о припремним радовима, решења о 

измени грађевинске дозволе и решења о Употребној дозволи 

А) Стамбени простор укупне бруто површине

- до 100м2 1500 

- од 100м2 до 400м2 2000 

- од 400м2 до 1000м2 2500 

- од 1000м2 до 2000м2 4000 

- преко 2000м2 6000 

Б) Пословни и индустријски објекти укупне бруто површине

- до 100м2 2000 

- од 100м2 до 400м2 3000 

- од 400м2 до 1000м2 4000 

- од 1000м2 до 2000м2 5000 

- преко 2000м2 7000 

В) Код стамбено-пословних објеката сабирају се висине накнаде А) + Б) 

Г) За објекте линијске и комуналне инфраструктуре

- до 500м 2000 

- до 1000м 3000 

- преко 1000м 4000 

3 

За издавање решења о Одобрењу за извођење радова и издавање решења о 

Употребној дозволи 

А) Адаптација, санација, реконструкција, промена намене са и без извођења радова, 

изградња помоћних, економских и сличних објеката, уградња унутрашњих 

инсталација у постојећи објекат, соларни колектори и ћелије, мање црпне станице и 

инвестиционо одржавање, укупне бруто површине: 

РЕПУБЛИЧКА ТАКСА 

Прималац: Буџет РС 

Износ: 800 дин. 

бр.рачуна: 840-742221843-57 

Сврха дознаке: РАТ 

Позив на број: 52-080 

Модел: 97 



- до 100м2 2000 

- од 100м2 до 400м2 3000 

- од 400м2 до 1000м2 4000 

 - од 1000м2 до 2000м2 5000 

- преко 2000м2 7000 

Б) За изградњу линијских инфраструктурних објеката, односно дистрибутивних 

мрежа комуналне инфраструктуре, прикључци на део нисконапонске електродис-

трибутивне мреже, прикључци на градску мрежу инфраструктуре,  зидане ограде,  

дужине: 

- до 100м2 2000 

- до 500м 3000 

3 - до 1000м 4000 

- преко 1000м 5000 

В) За појединачне инфраструктурне објекте (постављање антенских стубова и 

секундарних делова електронске комуникационе мреже, за појединачне 

електродистрибутивне стубове и за трафо станице до 20/0,4 KV 

- основне до 100м2 3000 

- основне преко 100м2 4000 

4 

За контролу темеља 

- до 100м2 2000 

- од 100м2 до 400м2 3000 

- од 400м2 до 1000м2 4000 

- од 1000м2 до 2000м2 5000 

- преко 2000м2 7000 

5 
За решења из области зеленила (орезивање 

и уклањање стабала и уређење зелених 

површина) 

2000 

6 
За издавање потврде о парцелацији и препарцелацији и исправци 

граница парцеле 
2000 

7 За урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичким решењем 2000 

8 За преглед списа предмета и пројектне документације 2000 

9 
Овера решења клаузулом правноснажности и извршности, по 

поднеску 
500 

 


