ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
1. Захтев – општа такса на поднесак
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 38-214
Износ: 310,00 динара
2. За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде темеља у складу са
издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно
привременом грађевинском дозволом
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 38-214
Износ:
(Тарифни бр. 164 Закона о републичким административним таксама)
- за објекат категорије А 1.370,00 динара
- за објекат категорије Б 2.730,00 динара
- за објекат категорије В 3.640,00 динара
- за објекат категорије Г 3.640,00 динара
3. Централна евиденција обједињене процедуре
Сврха уплате: Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац: Агенција за привредне регистре
Број жиро рачуна: 840-29770845-52
Модел: 97
Позив на број: Генеришите позив на број
Износ: 500,00 динара
НАПОМЕНЕ:
1. Основ за плаћање: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10

- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14),
Закон 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 - ускл. дин. изн., 55/12 - ускл. дин. изн., 93/12, 47/13 - ускл.
дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - ускл. дин. изн., 45/15 - ускл. дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - ускл.
дин. изн., 61/17 - ускл. дин. изн. 113/17, 3/18 - испр. и 50/18 - ускл. дин. изн.), Одлука о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“,
бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16).
2. Приликом подношења захтева, преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре (ЦИС), добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада, укључујући и накнаде за
услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП).
3. Код сваког поновљеног захтева поново се плаћа такса за Централну евиденцију обједињене
процедуре и Републичка административна такса
4. Код усаглашеног захтева, а у вези издавања и измене решења о грађевинској дозволи, издавања и
измене решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и издавања решења о
употребној дозволи, не плаћа се такса за Централну евиденцију обједињене процедуре уколико је
такса за решење по захтеву већ уплаћена.

