
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Републичке административне таксе 

 

1. Захтев за издавање информације о локацији- административна такса се уплаћује на 

рачун број 840-742221843-57 позив на број: 97 53-209; Прималац Буџет РС у износу 

од: 

-770 динара за сваки грађевински објекат 

-260 динара за сваки економски објекат у пољопривреди 

2. Захтев за издавање локацијских услова - административна такса се уплаћује на 

рачун број 840-742221843-57 позив на број: 97 53-209; Прималац Буџет РС у износу 

од: 

-770 динара за сваки грађевински објекат 

-260 динара за сваки економски објекат у пољопривреди, са означењем сврхе дознаке: „ 

уплата РАТ“ 

3. Захтев за издавање грађевинске дозволе- Републичка административна такса се 

уплаћује на рачун број 840-742221843-57 позив на број: 97 53-209; Прималац Буџет 

РС у износу од: 

-770 динара за сваки грађевински објекат 

-260 динара за сваки економски објекат у пољопривреди, са означењем сврхе дознаке: „ 

уплата РАТ“ 

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 предвиђене за изградњу( од предходна два износа). 

4. Захтев за решење којим се одобрава извођење радова (чл. 145 закона о 

планирању и изградњи)- Републичка административна такса се уплаћује на рачун 

број 840-742221843-57 позив на број: 97 53-209; Прималац Буџет РС у износу од: 

-770 динара за сваки грађевински објекат 

-260 динара за сваки економски објекат у пољопривреди, са означењем сврхе дознаке: „ 

уплата РАТ“ 

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 предвиђене за изградњу( од предходна два износа). 



5. Захтев за издавање употребне дозволе- Републичка административна такса се 

уплаћује на рачун број: 840-742221843-57 позив на број 97 53-209; Прималац буџет 

Републике Србије у износу од 0,2 % на предрачунску вредност објекта, односно 

радова. 

6. Пријава радова - Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 

840-742221843-57 позив на број: 97 53-209; прималац Буџет РС у износу од: 300,00 

динара 

7. Пријава завршетка израде темеља- Републичка административна такса се 

уплаћује на рачун број: 840-742221843-57 позив на број: 97 53-209; прималац Буџет 

РС у износу од: 1540,00 динара. 

 

ПОДАЦИ ЗА УПЛАТУ НАКНАДЕ СТВАРНИХ ТРОШКОВА 

НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ  

 
Назив: Општинска управа општине Бела Црква – Одељење за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове  

Адреса: Милетићева 2, 26340 Бела Црква  

бр. телефона 013/851-244 лок 112 и 113  

1) За издавање Информације о локацији утврђује се износ од 2.000 динара;  

2) За издавање Локацијских услова утврђује се износ за објекте  

 

-до 30 м2...........................................................................................................2.500 динара  

-од 31-150м2.....................................................................................................3.000 динара  

-од 151-300м2....................................................................................................4.000 динара  

-од 301-500м2...................................................................................................5.000 динара  

-од 501-800м2....................................................................................................6.000 динара  

-од 801-1.000м2..................................................................................................7.000 динара  

-преко 1.000м2..................................................................................................10.000 динара 

  

3) Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре  

До 1.000м2.................................................................................................10.000 динара  

Преко 1.000м2...........................................................................................20.000 динара  

 

4)Потврда о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким планом 

утврђује се износ од 2.000 динара 

 

5)За издавање Потврде о усаглашености пројекта парцелације и препарцелације са 

урбанистичким планом утврђује се износ од 2.000 динара;  
 

6)За издавање Потврде да је грађевинска парцела у складу са условима утврђеним у 

планском документу за израду елабората геодетских радова исправке граница 

суседних парцела, утврђује се износ од 2.000 динара;  



7)За издавање Решења о формирању грађевинске парцеле у посебним случајевима, 

утврђује се износ од 2.500 динара;  

 

8)За издавање Решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и 

формирању грађевинске парцеле утврђује се износ од 1000 динара;  

 

9) За издавање Решења којим се одобрава извођење радова (решење по члану 145.) 

утврђује се износ од 500, 00 динара. 

 

10) За издавање Грађевинске дозволе утврђује се износ од 500, 00 динара. 

 

11) За издавање Употребне дозволе утврђује се износ од 1.000, 00 динара. 

 

12) за издавање Потврде о пријави радова утврђује се износ од 500, 00 динара. 

 

 

Накнаде трошкова уплатити на рачун број: 840-742351843-94 позив на број: 97 53-

209; прималац: Приходи општинског органа управе , са означењем сврхе 

дознаке,односно унетим називом одговарајућег акта 


