
 
Обавештење o новим износима покрајинске административне таксе за издавање акта о 

условима заштите природе 
 
Од 01.01.2023. године примењују се нови износи Покрајинске административне таксе у складу са 
Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама ("Службени лист 
АП Војводине", бр. 40/2019, 59/2020 – усклађени дин. изн., 45/2021 – усклађени дин. изн. и 54/2021 
и 52/2022 - усклађени дин. изн.). Ова такса сада износи укупно 870,00 динара (за захтев за издавање 
решења 390,00 динара и за Решења 480,00 динара, што се може платити једном уплатницом). 
Висина и начин обрачуна таксе за издавање стручне основе, обвезници таксе, као и ослобађање 
или умањење од обавезе плаћања таксе прописује се на основу Тарифе Покрајинске 
административне таксе приложене у Покрајинској скупштинској одлуци ("Службени лист АП 
Војводине", бр. 40/2019, 59/2020 – усклађени дин. изн., 45/2021 – усклађени дин. изн. и 54/2021 и 
52/2022 - усклађени дин. изн.). 

 
Инструкција за уплату такси: 

 
За издавање акта о условима заштите природе:  
1. Сврха уплате:  ПОКРАЈИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
 
Прималац: БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Шифра плаћања: 253  
Износ: 870,00 динара  
Број рачуна: 840-742231843-30  
Модел: 97 и Позив на број: 252230941501  
 
 
2. Сврха уплате: ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ОСНОВЕ  
 
Прималац: БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Шифра плаћања: 253  
Број рачуна: 840-742231843-30  
Модел: 97 и Позив на број: 252230941501 

 
Износи: 

 

XIII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 

Тарифни број 22. 

- за издавање стручне основе према врсти и предмету захтева: 

ВРСТА ПРЕДМЕТ    

Просторно планска 
документација и урбанистичко-

технички документи 

План детаљне регулације 22.800,00  

Урбанистички пројекат 22.800,00  

Пројекти 

Истраживања (односи се на све ресурсе) 28.500,00  

Експлоатација 28.500,00  

Рекултивација 34.200,00  

Техничка документација, за 
изградњу објекта, 

реконструкцију, доградњу, 
адаптацију и санацију 

Хидроелектране 
По објекту: 

   

- мање од 2 МW 22.800,00  

- 2-10 МW 34.200,00  



- више од 10 МW 45.600,00  

Ветрогенератори по стубу:    

- до пет 34.200,00  

- од шест до десет 57.000,00  

- преко десет 79.800,00  

Посебна врста објеката (РБС, водови и др.) 22.800,00  

Привредни/индустријски/комерцијални објекти 28.500,00  

 

   

Стамбени објекти по објекту и површини:    

- до 100 м2  11.400,00  

- преко 100 м2  20.520,00  

Туристички и услужни објекти 28.500,00  

Куће за одмор 
По објекту и површини: 

   

- до 50 м2  17.100,00  

- 50 м2 до 100 м2  22.800,00  

- преко 100 м2  28.500,00  

Други објекти (помоћни објекти, гараже, шупе и сл.) 11.400,00  

Инфраструктурни објекти 
(линијски инфраструктурни 

објекти и комунална 
инфраструктура) 

   34.200,00  

Основе Студија процене утицаја на животну средину 39.900,00  

 
 

Такса се не наплаћује за издавање Решења о условима за израду:  
1. Просторног плана Републике Србије,  
2. регионалних просторних планова,  
3. просторних планова јединица локалне самоуправе,  
4. просторних планова подручја посебне намене,  
5. генералних урбанистичких планова,  
6. планова генералне регулације и  

7. шумских, риболовних, ловних, водопривредних и других основа у складу са Законом. 
 
 

Ослобођени су плаћања таксе за издавање акта о условима заштите природе:  
1. управљачи природних добара, за активности у природном добру,  
2. републички, покрајински и органи локалне самоуправе,  
3. установе (делатност образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и  
студентског стандарда, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о  
деци, социјалног осигурања и здравствене заштите животиња),  
4. Црвени крст, Црвени полумесец и њихове подружнице, удружења која воде  
бригу о особама са посебним потребама и слично,  
5. црква и верске заједнице - осим за изградњу, доградњу, реконструкцију,  
адаптацију и санацију комерцијалних објеката,  
6. физичка лица у заштићеним природним подручјима за радове/активности којима  
се унапређује природно добро,  
7. физичка лица за изградњу соларних панела на породичним и викенд објектима  



8. физичка лица у заштићеним природним подручјима за изградњу, доградњу, реконструкцију, 
адаптацију и санацију стамбених, помоћних и некомерцијалних објеката у оквиру домаћинства.  

 
Наведени се умањују за 50% за издавање акта о условима заштите природе за:  
1. физичка лица – која обављају дозвољене активности/делатности у заштићеним  
природним подручјима на традиционалан начин,  
2. физичка лица - за водоснабдевање и унапређење инфраструктуре у сеоским  
домаћинствима,  
3. физичка лица – за изградњу стамбених, помоћних и некомерцијалних објеката у  
сеоским домаћинствима,  
4. правна лица – за потребе водоснабдевања становништва пијаћом водом и јавну  
канализацију.  

 
Напомена*:  
Уколико подносилац захтева у року од две године од добијања решења о условима заштите 
природе не отпочне радове и активности на које се решење односи, дужан је да прибави нови акт.  
 
Против решења о условима заштите природе може се изјавити жалба надлежном органу у складу 
са законом.  
Жалба се предаје надлежном органу за издавање акта о условима заштите природе уз доказ о 
уплати.  
Сврха уплате: ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА  
Прималац: БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Шифра плаћања: 253  
Износ: 410,00 динара  
Број рачуна: 840-742231843-30  
Модел: 97 и Позив на број: 252230941501 

 
 

 
 


