
ТРОШКОВНИК ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА (Сл.лист Општине 

Срема 27/2015) 

 

Општинска административна такса на захтев    290 дин 

Износи накнаде стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова;  

до 30 м2 3.554 дин 

од 31 до 150м2 5.730 дин 

rод 151 до 300м2 10.576 дин 

од 301 до 500м2 12.850 дин 

од 501 до 800м2 22.878 дин 

од 801 до 1500м2 30.706 дин 

од 1501 до 5000м2 53.520 дин 

од 5001 до 20.000м2 85.630 дин 

преко 20.000м2 99.700 дин 

Издавање локацијских услова за водове техничке инфраструктуре до 

1.000 м (за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за 

електромрежу до 35 кВ, за телефонско телеграфску мрежу до 600x4, 

за гасну мрежу до Ф 60, за топловод до Ф100) 

30.000 дин 

Издавање локацијских услова за водове техничке инфраструктуре 

преко 1.000м и већих капацитета. 

50.000 дин 

Приговор на закључак        1.000 дин 

 

Потврда пројекта парцелације и препарцелације     3.500 дин 

Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко - архитектонске разраде 4.500 дин 

*таксе се односе на бруто изграђену површину објекта, осим за водове техничке 

инфраструктуре који су изражени у метрима, односно Ф. 

Ослобођења од плаћања таксе: 

1. Органи и организације републике , аутономне покрајине и јединица локалне 

самоуправе; 

2. Организације обавезног социјалног осигурања; 

3. Установе чији је оснивач република или аутономна покрајина и општина 

Пећинце; 



4. Организација Црвеног крста и цркве и верске заједнице регистроване у складу са 

важећим прописима; 

5. Месне заједнице на територији општине Пећинци. 

 

Такса се не плаћа за: 

1. Списе и радње у поступку за повраћај више плаћених или неправилно плаћених 

локалних јавних прихода; 

2. Списе и радње у поступку за исправљање грешака у актима (решњима, другим 

исправама и службеним евиденцијама); 

 

Административна такса се уплаћује на рачун број:  840-742251843-73 модел 97, позив на 

број 96-227, са означењем сврхе дознаке: "уплата ОАТ", а накнада стварних трошкова 

надлежном органу за израду локацијских услова на рачун надлежног органа број: 840-

742251843-73 модел 97, позив на број 96-227, са означењем сврхе дознаке: "уплата накнаде 

стварних трошкова за издавање локацијских услова". 

Прецизнија упутства у вези са процедуром издавања локацисјких услова налазе се на 

интернет страници надлежног органа: www.pecinci.org 

 

 

 

ТРОШКОВНИК ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА –  

према Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број  

43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 05/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 

47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015 и 112/2015) 

 

- На захтев, ако Законом није другачује прописано                            310,00 динара 

 

- На жалбу, ако Законом није другачије прописано                            460,00 динара 

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 

Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за 

одлућивање по жалби надлежан орган из члана 2. Закона 

 

- На решење, ако Законом није другачије прописано                          520,00 динара 

Напомена:  

Ако се решење доноси по захтеву више лице, такса из овог тарифног броја плаћа се 

према броју обвезника којим се решење уручује 

Такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по жалби, плаћа се када је, 

у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган из члана 2. Закона 

http://www.pecinci.org/


- За потврду о контроли темеља  грађевинских објеката             1.600,00 динара 

 

- За решење које доноси орган у вршењу поверених послова којим се одбрава 

изградња објеката (сталног или привременог) плаћа се такса, и то: 

1) За сваки економски објекат у пољопривреди                            270,00 динара 

2) За сваки грађевински објекат, осим објекта из тачке 1           800,00 динара 

Напомена:   

за решења којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, 

дозиђивање, надзиђивање, адаптација и др. плаћа се такса у износу умањеном 

за 50 % од одговарајуће таксе  

 

- За решења  којим се одобрава изградња телекомуникационих објеката плаћа 

се такса од 0,3% на предрачунску вредност 

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 предходи месецу када је поднет захтев. 

            Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења. 

      

-  За решење којим се одобрава употреба објекта, осим решења које доноси орган 

надлежан за послове телекомуникација којим се одобрава употреба објекта, 

плаћа се од 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова 

Напомена:  

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, усклађује се применом 

индекса потрошачких цена који објављује орган надлежан за послове статистике, у 

периоду од првог дана наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске 

вредности, до последњег дана месеца који предходи месецу у коме је захтев поднет. 

Такса се плаћа пре уручења решења. 

 

            ОСЛОБОЂЕЊИ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ: 

1) Органи, организације и институције Републике Србије 

2) Органи и организације аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе 

3) Организације обавезног социјалног осигурања 

4) Установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно 

једница 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 страних држава, под условом 

узајамности 

 

            НЕ ПЛАЋА СЕ ТАКСА ЗА: 

1) Списе и радње у поступку који се воде по службеној дужности; 

2) Списе и радње у поступку за  повраћај више или погрешно плаћених јавних 

прихода, као и за рефакцију, односно рефундацију јавних прихода; 

3) Списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим 

исправама и службеним евиденцијама; 

4) Списе и радње за које је ослобађање таксе уређено међународним уговором 

5) За потврде о пријему захтева; 

6) За потрвде о правоснажности или извшности која се ставља на управни акт. 

 

 

 

Према Одлуци о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши 

Општинска управа Општине Пећинци („Службени лист општина Срема“, број  29/08, 34/08, 

19/15 и 27/15) за списе и радње из области урбанизма, грађевинских послова и комуналних 

делатности – тарифни број 3 плаћа се такса за: 

 

1) Потврду о пријави радова                                                               1.000,00 динара 

2) Приговор на закључак                                                                     1.000,00 динара 

 

Ослобођења од плаћања таксе: 

1. Органи и организације републике , аутономне покрајине и јединица локалне 

самоуправе; 

2. Организације обавезног социјалног осигурања; 

3. Установе чији је оснивач република или аутономна покрајина и општина 

Пећинце; 

4. Организација Црвеног крста и цркве и верске заједнице регистроване у складу са 

важећим прописима; 

5. Месне заједнице на територији општине Пећинци. 

 

Такса се не плаћа за: 

1. Списе и радње у поступку за повраћај више плаћених или неправилно плаћених 

локалних јавних прихода; 

2. Списе и радње у поступку за исправљање грешака у актима (решeњима, другим 

исправама и службеним евиденцијама); 

 



 

Републичка административна такса се уплаћује на следећи жиро-рачун: 840-742221843-57; 

модел 97; позив на број 96-227;  прималац Буџет Републике Србије 

Општинска административна такса се уплаћује на следећи жиро-рачун. 840-742251843-73; 

модел 97; позив на број 96-227;  Прималац Буџет Општине Пећинци. 

 

ПРИЛИКОМ УПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ НА ЗАХТЕВ И РЕШЕЊЕ  

ОБАВЕЗНО СЕ ПОЗВАТИ НА ROP БРОЈ ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

          

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


