
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА                                                                 

ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 

Управа градске општине Земун 

Тарифни 

број 
Списи или радње 

Тарифа             

(динара) 
Врста таксе 

1.1 

Захтев за издавање решења, које доноси орган у вршењу 

поверених  послова, којим се одобрава изградња објекта или 

извођење радова: 
310 општинска 

165  

  

  

  

  

Издавање решења које доноси орган у вршењу поверених  послова којима се одобрава 

изградња објекта или извођење радова: 

за објекат категорије А 460  републичка  

за објекат категорије Б 3.640  републичка  

за објекат категорије В   5.460  републичка  

за објекат категорије Г   5.460 републичка  

1.1 Захтев за пријаву радова 310 општинска 

171 а  

  

  

  

  

Издавање потврде о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о 

одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом: 

за објекат категорије А 910 републичка  

за објекат категорије Б 4.550  републичка  

за објекат категорије В 5.460  републичка  

за објекат категорије Г 5.460  републичка  

1.1 Захтев - пријава завршетка израде темеља  310 општинска 

164  

  

  

  

  

Издавање потврде о завршетку израде темеља 

за објекат категорије А 1.370  републичка  

за објекат категорије Б 2.730  републичка  

за објекат категорије В 3.640  републичка  

за објекат категорије Г 3.640  републичка  

1.1 Захтев - пријава завршетка објекта у конструктивном смислу 310 општинска 

164  

  

  

  

  

Издавање потврде о завршетку објекта у конструктивном смислу 

за објекат категорије А 1.370  републичка  

за објекат категорије Б 2.730  републичка  

за објекат категорије В 3.640  републичка  

за објекат категорије Г 3.640  републичка  

1.1 Захтев за издавање употребне дозволе: 310 општинска 

170  

  

  

  

  

Издавање решења којим се одобрава употреба објекта: 

за објекат категорије А 1.820  републичка  

за објекат категорије Б 9.110  републичка  

за објекат категорије В 18.220  републичка  

за објекат категорије Г 18.220  републичка  

1.1 
Захтев за давање сагласности на техничку документацију у 

погледу мера заштите од пожара 
310 општинска 

1.1 Захтев за прикључење на комуналну инфраструктуру 310 општинска 

2.1 Жалба 466 општинска 

3.3 Опомена којом се обвезник позива да плати таксу 270 општинска 

 

 

 



Врста таксе: РАТ - републичка административна такса 

сврхе дознаке: уплата таксе – РАТ за издавање решења/потврде 

уплате извршити на рачун: 840-742221843-57  

позив на број:  97     35-021 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ("Службени 

гласник РС", бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 5/13 - др. закон, 57/14, 83/15, 

112/15, 50/16, 61/17, 50/18 и 95/18) 

    

Врста таксе: ОАТ - општинска административна такса 

сврхе дознаке: уплата таксе - ОАТ на захтев 

уплате извршити на рачун: 840-742251843-73  

позив на број: 97     35-021 

Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист града Београда", бр. 50/14, 77/14, 

17/15, 61/15, 96/16, 67/17 и 85/18). 

 

 


