
VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ 
ПОСЛОВА 

Тарифни број 9. 

 

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 

Прималац, Буџет Града Пожаревца 

Бр.рачуна 840-742241843-03 

Сврха дознаке: ЛАТ 

Позив на број: 52080 

Модел: 97 

 

РЕПУБЛИЧКА ТАКСА 

Прималац, Буџет РС 

Бр.рн. 840-742221843-57 

Сврха уплате, РАТ 

Позив на број: 52080 

Модел: 97 

 

1. За писмена обавештавања 1.030,00 

2. За информацију о локацији 1.540,00 

3. За издавање потврде о парцелацији и препарцелацији и исправци граница парцеле 2.060,00 

4. За урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичким решењем 2.060,00 
 
 

5. За издавање локацијских услова, решења о грађевинског дозволи, решења о уклањању 
објекта, решења о припремним радовима, решења о измени грађевинске дозволе, изме- на 
локацијских услова, решења о накнадној пријави радова у поступку легализације и за издавање 
решења о употребној дозволи: 

а) стамбеног простора укупне бруто површине : 

- до 100м2- 1.540,00 

- од 100 - 400м2 –2.060,00 

- од 400 - 1000м2 – 2.571,00 

- од 1000м2 - 2000м2 -4.120,00 

- преко 2000м2-6.180,00 

б)пословних и индустријских објеката укупне бруто површине: 

- до 100м2 -2.690,00 

- од 100 -400м2 -3.090,00 

- од 400–1000м2 – 4.120,00 

- од 1000м2 2000м2-5.150,00 

- преко 2000м2-7.210,00 

(код стамбено пословних објеката сабирају се висине накнаде а) + б)) 

в) трасе линијских објеката комуналне инфраструктуре (електро, телекомуникације, 

топловод, водовода и канализација, гасне инсталације и сл.): 



- до 500м-2.060,00 

- до 1000м-3.090,00 

- преко 1000м-4.120,00 
 
 

6. За издавање решења о одобрењу за извођење радова за: 

а) адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене са и без извођења радова, изградњу 
помоћних, економских и сличних објеката, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи 
објекат, соларни колектори и ћелије, мање црпне станице и инвестиционо одржавање објеката 
укупне бруто површине и за издавање решења о употребној дозволи: 

- до 100м2 -2.060,00 

- од 100-400м2 – 3.090,00 

- од 400–1000м2-4.120,00 

-од 1000м2–2000м2- 5.150,00 

-преко 2000м2 - 7.210,00 

 

б) за изградњу линијских инфраструктурних објеката, односно дистрибутивних мрежа 
комуналне инфраструктуре, прикључци део нисконапонске електродистрибутивне мреже, на 
градску мрежу инфраструктуре, као и зидане ограде дужине: 

-до 100м-2.060,00 

-до 500м -3.090,00 

-до 1000м -4.120,00 

- преко 1000м -5.150,00 

в) за појединачне инфраструктурне објекте (постављање антенских стубова и секундарних 
делова електронске комуникационе мреже, за појединачне електродистрибутивне стубове и за 
трафо станице до 20/04KV: 

– основне до 100м2 -3.090,00 

– основе преко 100м2-4.120,00 

в) за појединачне инфраструктурне објекте (постављање антенских стубова и секундарних 
делова електронске комуникационе мреже, за појединачне електродистрибутивне стубове и за 
трафо станице до 20/04KV: 

– основне до 100м2 -3.090,00 

– основе преко 100м2-4.120,00 
 

7. За контролу темеља до 100м2 

- од 100 - 400м2-2.060,00 

- од 400 - 1000м2 – 3.090,00 

-од 1000м2 –4.120,00 

- 2000м2-5.150,00 

-преко 2000м2-7.210,00 
 
 

8. За решења из области зеленила (орезивање и уклањање стабала и уређење зелених површина) 
2.060,00 

9. За преглед списа предмета и пројектне документације 2.060,00 

10. Овера решења клаузулом правноснажности и извршности, по поднеску 510,00



 


