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VI ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

Члан 18 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1) органи, организације и институције Републике Србије; 

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе; 

3) организације обавезног социјалног осигурања; 

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне 
самоуправе; 

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама; 

5) Црвени крст Србије; 

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности. 

ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 Износ таксе 
у динарима 

I. ЗАХТЕВИ  

Тарифни број 1.  

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано 310 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се:  

1) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву; 
2) када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овим 
законом; 

II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ  

Тарифни број 6.  

За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано 470 

НАПОМЕНА:  

Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог тарифног броја плаћа 
се према броју решења која се оспоравају жалбом. 

III. РЕШЕЊА  

Тарифни број 9.  

За решење, ако овим законом није друкчије прописано 530 

НАПОМЕНА:  

Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју обвезника 
којима се решење уручује 

IV. УВЕРЕЊА  

Тарифни број 11.  

За уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије прописано 310 



XIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ  

Тарифни број 163.  

За захтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким плановима 5.370 

Тарифни број 164.  

За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде, и то:  

1) за објекат категорије А 1.370 

2) за објекат категорије Б 2.730 

3) за објекат категорије В 3.640 

4) за објекат категорије Г 3.640 

Тарифни број 165.  

За решење које доноси надлежни орган у вршењу поверених послова којима се одобрава 
изградња објекта или извођење радова, и то:  

1) за објекат категорије А 460 

2) за објекат категорије Б 3.640 

3) за објекат категорије В 5.460 

4) за објекат категорије Г 5.460 

Тарифни број 170.  

За решење којим се одобрава употреба објекта, и то:  

1) за објекат категорије А 1.820 

2) за објекат категорије Б 9.110 

3) за објекат категорије В 18.220 

4) за објекат категорије Г 18.220 

Тарифни број 171А.  

За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, 
решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом, и то:  

1) за објекат категорије А 910 

2) за објекат категорије Б 4.550 

3) за објекат категорије В 5.460 

4) за објекат категорије Г 5.460 

Тарифни број 171Б.  

За издавање информације о локацији од стране надлежног органа 2.730 

Тарифни број 171В.  

За издавање локацијских услова од стране надлежног републичког органа, и то:  

1) за објекат категорије А 1.820 

2) за објекат категорије Б 2.730 

3) за објекат категорије В 3.640 

4) за објекат категорије Г 3.640 

  

  

  

  

  

  



  

XXIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Тарифни број 186.  

За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 2.030 

За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.030 

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  

1)  до 100 m2 40.820 

2) преко 100 m2 до 1.000 m2 79.600 

3) преко 1.000 m2 130.630 

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:  

1)  до 100 m2 35.240 

2) преко 100 m2 до 1.000 m2 68.750 

3) преко 1.000 m2 112.820 

За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  

1)  за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.030 

2) За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  

(1)  до 100 m2 10.220 

(2) преко 100 m2 до 1.000 m2 20.400 

(3) преко 1.000 m2 40.820 

Тарифни број 197.  

За издавање дозволе за сакупљање отпада 18.940 

За издавање дозволе за транспорт отпада 18.940 

За издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада 31.550 

За издавање дозволе за складиштење отпада 63.140 

За издавање дозволе за третман отпада 63.140 

За издавање дозволе за одлагање отпада 63.140 

За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом 101.000 

За потврду за изузимање од обавеза прибављања дозволе 2.780 

За издавање дозволе за сопствено управљање амбалажним отпадом 75.760 

За издавање дозволе за оператера управљања амбалажним отпадом 50.510 

За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом 6.310 

 


