
 Република Србија 
 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
 СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ШАПЦУ 
12.11.2015. године  
 Ш А Б А Ц 
 Г. Јевремова бр. 4 
 
 
ПРЕДМЕТ: Информација о изменама и допунама вредности републичких 
административних такси за поступке остваривања права на градњу за објекте на 
које се примењују мере заштите од пожара сходно Закону о републичким 
административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 
54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15 и 83/15)  
 
 

Сходно тарифном броју 46 Закона о републичким административним таксама 
(«Сл. гласник РС», бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 
55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15 и 83/15), висина републичке административне таксе 
за решење из области заштите од пожара које се доноси: 

- по захтеву за одобрење-давање сагласности на инвестиционо-техничку 
документацију за објекте бруто површине: 

(1) до 150 m2 износи................................................................10.960,00 динара 

(2) преко 150 m2 дo 1.000 m2 износи......................................23.140,00 динара 

(3) преко 1.000 m2 дo 5.000 m2 износи....................................46.270,00 динара 

(4) преко 5.000 m2  износи.......................................................87.680,00 динара 

-  по захтеву за технички пријем објекта бруто површине:  

(1) до 150 m2  износи................................................................10.960,00 динара 

(2) преко 150 m2 дo 1.000 m2 износи......................................23.140,00 динара 

(3) преко 1.000 m2 дo 5.000 m2 износи....................................46.270,00 динара 

(4) преко 5.000 m2 износи.......................................................87.680,00 динара 

- по захтеву за технички пријем  
инсталација и уређаја износи.............................................. 23.140,00 динара 
  

НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја плаћа се и по часу и рачуна се за сваки 
цео или  започети радни час сваког инспектора који учествује у процесу 
рада                                           

Радни час по инспектору.......................................................................2.300,00 динара. 



 

Сходно тарифном броју 46а Закона о републичким административним 
таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 
70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15 и 83/15), висина републичке 
административне таксе за захтев који се oдоноси: 

 
- на издавање-утврђивање урбанистичких мера заштите при изградњи и изради 
просторних и урбанистичких планова износи.........................................1290,00 динара 
 
- на издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно 
постављање објеката са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и 
експлозивним материјама.....................................................................30.600,00 динара 
 
- на издавање услова у погледу мера заштите од пожара за изградњу објеката за 
које је прописана обавеза давања сагласности на техничку документацију  
износи......................................................................................................15.850,00 динара 

 

Подаци за реализацију републичке административне таксе су: 

Прималац: Буџет Републике Србије 

Жиро рачун: 840-742221843-57 

Позив на број: модел 97 број 18-059 

 

 


