
РАТ 

Републичке административне таксе за услуге пред овим органом прописане су Законом о републичким административним 

таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. изн., 55/12 - 

усклађени дин. изн, 93/12, 47/13 – услађени дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн , 45/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 

112/15, 50/2016 - усклађени дин. изн и 61/2017 - усклађени дин. изн.) 

I. ЗАХТЕВИ 
 

Тарифни број 1. 
 

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано 310 

 

II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ 
 

Тарифни број 6. 
 

За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано 460  

 

III. РЕШЕЊА 

 
Тарифни број 9. 

 
За решење, ако овим законом није друкчије прописано 520  

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  

 

V. ОПОМЕНА 

 
Тарифни број 18. 

 
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 270  

 

XIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ 
 

Тарифни број 163. 
 

За захтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким плановима 5.310   

 
Тарифни број 164. 

 

За потврду о контроли темеља грађевинских објеката 1.600 

 
Тарифни број 165. 

 

За решење које доноси орган у вршењу поверених послова којима се одобрава изградња објекта (сталног 
или привременог) плаћа се такса, и то:  
 

 

1) за сваки економски објекат у пољопривреди  270 

2) за сваки грађевински објекат, осим објекта из тачке 1) овог тарифног броја  800 

НАПОМЕНА:  



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 из овог тарифног броја.  
 

 
 

 

 
Тарифни број 166. 

 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за израду техничке документације, у складу са 
законом којим се уређује изградња објеката 

    23.660  
 

 
Тарифни број 167. 

 

За потврду републичког органа о пријему документације за изградњу објекта или за извођење радова 
плаћа се такса од 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова, ако овим законом није друкчије 
прописано  
 

0,2% 

НАПОМЕНА:   

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, усклађује се применом индекса потрошачких цена 
који објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног 
месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који претходи месецу 
када је захтев поднет.  

 

 

 
Тарифни број 168. 

 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за извођење радова по закону којим се уређује 
изградња објекта 

25.190 

 
Тарифни број 169. 

 

За решење којим се одобрава изградња телекомуникационих објеката плаћа се такса од 0,3% на 
предрачунску вредност  

 

0,3% 

НАПОМЕНА:   

Предрачунска вредност по објекту усклађује се применом индекса потрошачких цена који објављује 
републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од месеца 
утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који претходи месецу када је захтев 
поднет.  

 

 

Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.  
 

 

 
Тарифни број 170. 

 

За решење које доноси орган надлежан за послове телекомуникација, којим се одобрава употреба објекта 
плаћа се такса од 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно радова 

0,1% 

За решење којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад, плаћа се такса од 0,1% на предрачунску 
вредност објекта, односно радова  

 

0,1% 

За решење којим се одобрава употреба објекта, осим у случају из става 1. овог тарифног броја, плаћа се 
такса од 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радов 

0,2% 

НАПОМЕНА:  
Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, усклађује се применом индекса потрошачких цена 
који објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног 
месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који претходи месецу у 
коме је захтев поднет. Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.  

 

 

 
Тарифни број 171. 

 

За решење о одобрењу локације, изградње, пуштања у пробни рад, пуштања у рад и трајни престанак рада 
нуклеарног објекта 

39.970 
 

 

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 
Шифра плаћања: 153 
Број рачуна: 840-742221843-57 
Позив на број: 97 30 -055 


