
 

 

УПУТСТВО ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ 

 

 

На основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 

43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 

112/15, 50/16, 61/17 и 113/2017) 

 

 

Такса се уплаћује на рачун број 840-742221843-57, модел 97 позив на број  41-019, прималац 

Република Србија. 

 

Републичка такса за подношење захтева      310,00 динара 

  

Републичка такса за решење које доноси орган у вршењу поверених послова којима се 

одобрава изградња објекта или извођење радова износи: 

 

1) за објекат категорије А                            450,00 динара 

2) за објекат категорије Б                          3.600,00 динара 

3) за објекат категорије В            5.400,00 динара 

4) за објекат категорије Г            5.400,00 динара 

 

Републичка такса за потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом 

грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом 

грађевинском дозволом износи: 

 

1) за објекат категорије А     900,00 динара 

2) за објекат категорије Б   4.500,00 динара 

3) за објекат категорије В   5.400,00 динара 

4) за објекат категорије Г   5.400,00 динара 

 

Републичка такса за потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде темеља и 

објекта у конструктивном смислу износи: 

 

1) за објекат категорије А    1.350,00 динара 

2) за објекат категорије Б   2.700,00 динара 

3) за објекат категорије В   3.600,00 динара 

4) за објекат категорије Г   3.600,00 динара 

 

Републичка такса за решење којим се одобрава употреба објекта износи: 

 

1) за објекат категорије А   1.800,00 динара 

2) за објекат категорије Б   9.000,00 динара 

3) за објекат категорије В   18.000,00 динара 

4) за објекат категорије Г   18.000,00 динара 
 
 



 
 

ТАКСЕ  ЗА УВЕРЕЊА 
 
 
 

На основу Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“, 

број 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 и 67/17) општинска такса 

 

Такса се уплаћује на рачун број 840-742351843-94, модел 97 позив на број  41-019, прималац 

Градска општина Вождовац. 

 

За подношење захтева  310,00 динара. 

 

За издвање уверења о посебним деловима објекта – станова 

 

а) за један стан                           268,00 динара 

б) од два до десет станова       750,00 динара 

в) преко десет станова                     1.501,00 динара 

 

За издавање уверења о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места 

или пословног простора 

 

а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал)                        247,00 динара 

б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала)     685,00 динара 

в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала)        1.432,00 динара 

г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено-пословне, 

зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације                             2.783,00 динара  

 

 

 
 


