
 
 
 
                      ОБАВЕШТЕЊЕ  И  ТАРИФНИК  У   ПОСТУПКУ  ОБЈЕДИЊЕНЕ  ПРОЦЕДУРЕ: 
  
 
   
 У складу са Законом о планирању изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21) Одељење за грађевинске, урбанистички и комуналне послове, спроводи обједињену процедуру за 
захтеве који се односе на: 
 
 

1. ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 
 
2. ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
3. ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА  
 
4. ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
5. ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕ РАДОВА 
 
6. ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И  

 ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ 
 

7. ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара 
- Одлучивање о захтеву за давање сагласности на техничку документацију 
 
8.  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
9.  ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 
 
 
 
 
 



 
ФАЗА ОБЈЕДИЊЕНЕ 

ПРОЦЕДУРЕ 
таксе 

за подношење захтева за издавање решења 
потврде 

 локацијске услове 

накнада за услуге ЦЕ 
обједињене процедуре 

 
 
 
 
издавање локацијских 
услова и измена 
локацијских услова за:  
 

 
 
 

330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
 

840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

  
 објекте  категорије  "А"................1.952,00дин. 
 објекте  категорије  "Б".................2.923,00дин. 
 објекте  категорије  "В".................3.894,00дин. 
 објекте  категорије  "Г".................3.894,00дин. 
 
Рачун: 840-742251843-73; 
 модел: 97; позив на број: 82-070; сврха уплате: 
ЛОКАЛНА  АДМИНИСТРАТИВНА 
ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 
 

 
 
 
за класе објеката и категорије "А" и "Б" 
...1.000,00дин. 
 
 
за класе објеката и категорије "В" и "Г" 
....2.000,00дин. 

 
 
 
издавање и измену 
грађевинске дозволе за 
објеката из категорије 
"А" и "Б" 

 
330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
568.00.дин. - лок. адм. такса за 
решење 
840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 

  
за објекат категорије "А"................. 470,00дин. 
 за објекат категорије "Б".............  3.770,00дин. 
 
Рачун: 840-742221843-57;  
модел: 97; позив на број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
 

 
 

за класе објеката и категорије "А" и 
"Б"....3.000,00дин. 

 
 
 
издавање и измену 
грађевинске дозволе за 
објеката из категорије 
"В" и "Г" 

 
330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
568.00.дин. - лок. адм. такса за 
решење 
840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 
 

 
за објекат категорије "В"...........  5.660,00дин. 
за објекат категорије "Г"............. 5.660,00дин.  
 
Рачун: 840-742221843-57;  
модел: 97; позив на број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

 
 
 
 

за класе објеката и категорије "В" и 
"Г"....5.000,00дин. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
издавање и измена 
решења  у складу са 
чланом 145. Закона о 
планирању и изградњи 

330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
568.00.дин. - лок. адм. такса за 
решење 
 
840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 

за објекат категорије "А"............470,00дин. 
 за објекат категорије "Б".........  3.770,00дин. 
за објекат категорије "В".........  5.660,00дин. 
за објекат категорије "Г"........... 5.660,00дин.  
 
Рачун: 840-742221843-57; модел: 97; позив на 
број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

 
 
 
 

за све објекте по чл. 145 ЗПИ 
.............2.000,00дин. 

 
 
 
издавање и измена 
привремене грађевинске 
дозволе 

 
330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
568.00.дин. - лок. адм. такса за 
решење 
 
840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 

за објекат категорије "А"..................470,00дин. 
за објекат категорије "Б"...............3.770,00дин 
за објекат категорије "В"........... .. 5.660,00дин. 
за објекат категорије "Г".............. 5.660,00дин.  
 
Рачун: 840-742221843-57;  
модел: 97; позив на број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

 
 
 
 
 

2.000,00дин. 

 
 
 
издавање употребне 
дозволе за класе објеката 
из категорије "А" и "Б"  

 
330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
568.00.дин. - лок. адм. такса за 
решење 
 
840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 

за објекат категорије "А"............. 1.890,00дин.   
за објекат категорије "Б".............  9.450,00дин. 
 
Рачун: 840-742221843-57; 
 модел: 97; позив на број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

 
 

за класе објеката и категорије "А" и 
"Б"....1.000,00дин. 

 
 
издавање употребне 
дозволе за класе објеката 
из категорије "В" и "Г"  

330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
568.00.дин. - лок. адм. такса за 
решење 
840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

за објекат категорије "В"............  18.890,00дин. 
за објекат категорије "Г".............. 18.890,00дин.  
 
Рачун: 840-742221843-57;  
модел: 97; позив на број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
 
 

за класе објеката и категорије "В" и 
"Г"....2.000,00дин 

 



 
 
 
 
 
 
обавеза пријаве радова, 
чл. 148. ЗПИ 

 
 

330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
330.00. дин. -лок. адм. такса за 
издавање Потврде 

 
840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 

 
за објекат категорије "А"............... 950,00дин. 
за објекат категорије "Б".............. 4.720,00дин. 
за објекат категорије "В"......... ....5.660,00дин. 
за објекат категорије "Г".............  5.660,00дин.  
за објекте за које није одређена  категорија  
(ограда,  и сл.).................................320,00динара 
   
Рачун: 840-742221843-57; 
модел: 97; позив на број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
 

 
 
 
 
 

500,00дин. 

 
 
 
 
пријава завршетка израде 
темеља и  

 
 

330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
 

840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 

 
за објекат категорије "А".............1.420,00дин.   
за објекат категорије "Б"............  2.830,00дин. 
за објекат категорије "В"............  3.770,00дин. 
за објекат категорије "Г"............. 3.770,00дин.  
 
Рачун: 840-742221843-57; 
 модел: 97; позив на број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

 
 
 
 
 

500,00дин. 

 
 
 
 
завршетка објекта у 
конструктивном смислу 

 
 
 

330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 
 

840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 

 
 
за објекат категорије "А".............1.420,00дин.   
за објекат категорије "Б"............  2.830,00дин. 
за објекат категорије "В"............  3.770,00дин. 
за објекат категорије "Г"............. 3.770,00дин.  
 
 Рачун: 840-742221843-57;   
модел: 97; позив на број: 82-070;  
сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА 
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

 
 
 
 
 

500,00дин. 

     



 
 
достављање техничке 
документације за: давање 
сагласности на техничку 
документацију у погледу 
мера заштите од пожара 

 
330.00. дин.  -лок. адм. такса на захтев 

 
840-742251843-73; модел: 97; позив 
на број: 82-070;  
сврха уплате:  ЛОКАЛНА  
АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
 прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 

 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 

500,00дин. 

    
 НАПОМЕНА:  
 Приговор на Решење о одбацивању захтева, подноси се електронским путем преко Агенције за привредне регистре, Београд ул. Бранкова број  25, Већу 
градске општине Младеновац, са уплаћеном таксом на следећи рачун: 
 

   Такса  за приговор  износ од  490,00 дин. 
   уплаћује на рачун бр: 840-742251843-73; модел: 97; позив на број: 82-070;  
     сврха уплате: ЛОКАЛНА  АДМИНИСТРАТИВНА  ТАКСА 
     прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ 
 
 
     Такса  за жалбу  на Решење износ од  490,00 дин. 

 Рачун: 840-742221843-57;   
 модел: 97; позив на број: 82-070;  
 сврха уплате:  РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
 прималац:  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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