
 

 
 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРЕДМЕТНУ ПАРЦЕЛУ 
 

 

За то је потребно приложити: Правно лице које издаје документ: 

Захтев за потврђивање 

урбанистичког пројекта коју прилаже 

инвеститор 

Одељење за урбанизам, зграда Општине, канцеларија 

7. 

Захтев се може преузети и попунити у Одељењу (за 

физичка лица), за правна лица се подноси на 

меморандуму од стране овлашћеног лица. 

Урбанистички пројекат (у 5 примерака) Пројектни биро 

 

- Такса у износу од: 500,00  динара ( у складу са тарифним бројем 1. + 11.) , уплатити на жиро рачун број 840 - 
742221843 - 57, сврха  дознаке:  Републичка   административна   такса,  прималац:   Буџет  Републике Србије, 

позив на број 97 66 – 237. 

- Локалне таксе за потврду (у складу са тарифним бројем 22.) износе : за физичка лица : 3.000,00 динара, за 

правна лица 6.000,00 динара , жиро рачун број: 840-742251843-73, шифра плаћања за физичка лица: 153, шифра 

плаћања за правна лица 250, модел 97, позив на број 66-237. 

 

ЗА СЛЕДЕЋЕ ОБЈЕКТЕ СЕ НЕ ПОДНОСЕ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 
 
(Члан 144): 

Једноставни објекти који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат 

- вртна сенила до 15 м
2
 основе, 

- стазе, платои, 

- вртни базени и рибњаци површине до 12 м
2
 и дубине до 1 м, 

- надстрешнице основе до 10 м
2
, дечја игралишта, дворишни камини површине до 1,5 м и висине до 3 м, 

- колски прилази објектима ширине 2,5 - 3 м, соларни колектори и сл., који се изводе тако да не ометају изглед 

зграда, суседне објекте и пешачке стазе, 

- сточне јаме до 20 м
2
 основе; гробнице и споменици на гробљу; 

- пешачке стазе, плоче за обавештавање до 6 м
2
 и друга опрема у заштићеним природним добрима (према одлуци 

јавних предузећа који управљају тим природним добром); телекомуникациона средства која се постављају или 

инсталирају на телекомуникационим кабловима и мрежама, антенским стубовима и носачима (изузев антенских 

система земаљских сателитских станица и параболичних антена радио станица свих намена чији је пречник 

већи од 2,5 м) и на постојећим зградама, путевима, просторијама, телекомуникационој инфраструктури и 

контејнерима, типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима, 

- контејнери за смештај телекомуникационе опреме и уређаја, типски ормани за унутрашњу и спољашњу 

монтажу за смештај телекомуникационе опреме и сл.; 

- стубићи катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите, ознаке километраже, ознаке скретања 

и заштитне луле на укрштањима са путевима и пругама на линијским инфраструктурним објектима типа 

гасовода, нафтовода и продуктовода, не сматрају се објектима или помоћним објектима у смислу овог закона и 

на њих се не примењују одредбе овог закона. 

 

Не плаћају се таксе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


