
ТАРИФНИК ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

У складу са Одлуком о лoкaлним административним таксама ( „Службени лист општине Инђија“, број 30/17) и 

Законом о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 

54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 и 50/2018) 

Локална административна такса Републичка административна такса 

Рачун број: 840-742251843-73 
Број модела: 97 
Позив на број: 44-212 
Сврха уплате: општинска админ. такса 
Прималац: Општинска управа Инђија 

Рачун број: 840-742221843-57 
Број модела: 97 
Позив на број: 44-212 
Сврха уплате: републичка админ. такса 
Прималац: Република Србија 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 
 
Локална административна такса (тарифни број 19 и 1): 
   

А) 
За објекте комуналне, енергетске и друге линијске  инфраструктуре на основу 
грађевинске вредности објекта и то: 

 до  800.000,00 динара   2% + 250,00 дин за захтев 

 до  1.500.000,00 динара   1,5% + 250,00 дин 

 до  5.000.000,00 динара   1,3% + 250,00 дин 

 до  10.000.000,00 динара   0,7% + 250,00 дин 

 до  50.000.000,00 динара    0,3% + 250,00 дин 

 преко 50.000.000,00 динара               0,15% + 250,00 дин 

 а не мање од 3.390,00 динара  + 250,00 дин 

 

Б) За остале објекте према бруто развијеној, изграђеној површини свих  етажа: 

 пословни простор   70,00 дин/m2 + 250,00 дин за 
захтев 

 стамбени простор   50,00 дин/ m2 + 250,00 дин 

 пратећи, економски и други објекти   30,00 дин/m2  + 250,00 дин 

 а не мање од 2.820,00 динара  + 250,00 дин 

 

Ц) За викенд објекте: 

 до 30 m2  4. 100,00 дин + 250,00 дин за 
захтев 

 преко 30 m2 5. 480,00 дин + 250,00 дин 

 
 
 

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 

Локална административна такса (тарифни број 21 и 1): 

А) Правна лица: 

 1 промил од предрачунске вредности објекта, а не више од 9.100,00 динара + 250,00 дин 
за захтев 

 

Б) Физичка лица: 

 пословни простор                                      1.500,00 дин  + 250,00 дин за 
захтев 

 стамбени простор                                         1.000,00 дин  + 250,00 дин 



 помоћни објекти                                           600,00 дин  + 250,00 дин 

 пољопривредни објекти                              300,00 дин  + 250,00 дин 

 монтажни објекти                                         600,00 дин + 250,00 дин 

 викенд објекти                                           1.500,00 дин + 250,00 дин 

 
 
Републичка административна такса: 

За решење које доноси орган у вршењу поверених послова којима се 
одобрава изградња објекта или извођење радова (сталног или привременог) - тар.бр. 165 и 1 

За објекат категорије А 460 дин + 310 дин за захтев 

За објекат категорије Б 3.640,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије В 5.460,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије Г 5.460,00 дин + 310 дин 

 
 
 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 
Локална административна такса (тарифни број 22 и 1): у износу од 2.000,00 дин + 250,00 дин за 
захтев. 
 
Републичка административна такса: 

За решење које доноси орган у вршењу поверених послова којима се одобрава изградња 
објекта или извођење радова (сталног или привременог) - тар.број 165 и 1 

За објекат категорије А 460 дин + 310 дин за захтев 

За објекат категорије Б 3.640,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије В 5.460,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије Г 5.460,00 дин + 310 дин 

 
 
 

ПРИЈАВА РАДОВА 

Локална административна такса (тарифни број 1 и 4): у износу од 340,00 дин + 250,00 дин за 
захтев. 
 
Републичка административна такса: 

За потврду о пријави радова - тар.број 171а и 1 

За објекат категорије А 910,00 дин + 310 дин за захтев 

За објекат категорије Б 4.550,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије В 5.460,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије Г 5.460,00 дин + 310 дин 

 

 

 

 

 



ЗАВРШЕТАК ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 

Локална административна такса (тарифни број 23 и 1): 

За правна лица                                      2.500,00 дин  + 250,00 дин за захтев 

За физичка лица 1.500,00 дин  + 250,00 дин 

 
Републичка административна такса: 

За потврду завршетка израде темеља - тар.број 164 и 1 

За објекат категорије А 1.370,00 дин + 310 дин за захтев 

За објекат категорије Б 2.730,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије В 3.640,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије Г 3.640,00 дин + 310 дин 

 
 
 

ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ 

Локална административна такса (тарифни број 1 и 4): у износу од 340,00 дин + 250,00 дин за 
захтев. 
 
Републичка административна такса: 

За потврду пријема изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу - тар.број 164 и 1 

За објекат категорије А 1.370,00 дин + 310 дин за захтев 

За објекат категорије Б 2.730,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије В 3.640,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије Г 3.640,00 дин + 310 дин 

 
 
 

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА 
 
Локална административна такса (тарифни број 24 и 1): у износу од 40 дин/m2 изграђеног 
објекта + 250,00 дин за захтев, односно за инфраструктурне и сличне објекте 6.750,00 дин + 
250,00 дин. 

 
Републичка административна такса: 

За решење се одобрава употреба објекта - тар.број 170 и 1 

За објекат категорије А 1.820,00 дин + 310 дин за захтев 

За објекат категорије Б 9.110,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије В 18.220,00 дин + 310 дин 

За објекат категорије Г 18.220,00 дин + 310 дин 

 


