На основу члана 33. Статута Републичког завода за заштиту споменика
културе-Београд, а у складу са чланом 10. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), в. д. директора Републичког завода за заштиту
споменика културе доноси
ЦЕНОВНИК
услуга које Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
обавља за трећа лица
I Израда Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за
следеће интервенције:
Конзервација, санација и адаптација
-стамбени простор – до 50 м2
од 51 – 100 м2
преко – 101 м2

10.000,00 дин.
15.000,00 дин.
25.000,00 дин.

-пословни простор – до 50 м2
од 51 – 100 м2
преко – 101 м2

20.000,00 дин.
30.000,00 дин.
50.000,00 дин.

Реконстуркција, доградња и надградња
-стамбени простор – до 50 м2
од 51 – 100 м2
преко – 101 м2

20.000,00 дин.
30.000,00 дин.
50.000,00 дин.

-пословни простор – до 50 м2
од 51 – 100 м2
преко – 101 м2

40.000,00 дин.
60.000,00 дин.
100.000,00 дин.

Изградња новог објекта
-стамбени простор – до 800 м2
од 801 – 1.500 м2
преко – 1.501 м2

20.000,00 дин.
75.000,00 дин.
100.000,00 дин.

-пословни простор – до 800 м2
од 801 – 1.500 м2
преко – 1.501 м2

40.000,00 дин.
100.000,00 дин.
150.000,00 дин.

Изградања стамбеног и пословног објекта
- стамбено-пословни простор – до 10.000 м2

300.000,00 дин.

- стамбено-пословни простор – преко 10.001 м2

500.000,00 дин.

Израда Решења о сагласности на пројекат и документацију:
Конзервација, санација и адаптација
-стамбени простор – до 50 м2
од 51 – 100 м2
преко – 101 м2

5.000,00 дин.
8.000,00 дин.
13.000,00 дин.

-пословни простор – до 50 м2
од 51 – 100 м2
преко – 101 м2

10.000,00 дин.
15.000,00 дин.
25.000,00 дин.

Реконстуркција, доградња и надградња
-стамбени простор – до 50 м2
од 51 – 100 м2
преко – 101 м2

10.000,00 дин.
15.000,00 дин.
25.000,00 дин.

-пословни простор – до 50 м2
од 51 – 100 м2
преко – 101 м2

20.000,00 дин.
30.000,00 дин.
50.000,00 дин.

Изградња новог објекта
-стамбени простор – до 800 м2
од 801 – 1.500 м2
преко – 1.501 м2

10.000,00 дин.
40.000,00 дин.
50.000,00 дин.

-пословни простор – до 800 м2
од 801 – 1.500 м2
преко – 1.501 м2

20.000,00 дин.
50.000,00 дин.
75.000,00 дин.

Изградања стамбеног и пословног објекта
- стамбено-пословни простор – до 10.000 м2

150.000,00 дин.

- стамбено-пословни простор – преко 10.001 м2

250.000,00 дин.

Израда Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите
за постављање објеката за оглашавање
Површине до 2,00 м2
Површине од 2,00 м2 - 12,00 м2
Површине преко 12 м2

20.000,00 дин.
40.000,00 дин.
60.000,00 дин.

Израда Решења о сагласности на пројекат и документацију за постављање
објеката за оглашавање
Површине до 2,00 м2
Површине од 2,00 м2 - 12,00 м2
Површине преко 12 м2

10.000,00 дин.
20.000,00 дин.
30.000,00 дин.

Рестаурација, ревитализација фасада
-објекат који имају сведену фасадну декорацију
-објекат са богато орнаментираним фасадама

10.000,00 дин.
15.000,00 дин.

Реконструкција и замена портала, излога и прозора
-стембени простор
-пословни простор

5.000,00 дин.
20.000,00 дин.

Интервенције које се не могу исказати квадратуром (уградња лифта, изградња
рампи за особе са посебним потребама, надстрешнице, постављање клима уређаја и
сл.).
паушал
од 5.000,00 до 10.000,00 дин.
Излазак стручне службе на терен по окончању планираних радова
паушал
5.000,00 дин.

Израда решења о продужењу важења Решења Завода:
- Решења о мерама техничке заштите
- Решења о давању сагласности на
пројекат и документацију

5.000,00 дин.
5.000,00 дин.

Сагласност за постављање баште отвореног типа и продужење сагласности за
постављање баште отвореног типа на годишњем нивоу:
Постављање баште отвореног типа

500,00 дин/ м2.

II Израда и издавање услова за предузимање мера техничке заштите за израду
урбанистичких пројеката : површине до 1ha
50.000,00 дин.
површине до 10 ha
80.000,00 дин.
површине преко 10 ha
100.000,00 дин.
III Израда и издавање сагласности на урбанистичкe пројекте :
површине до 1ha
површине до 10 ha
површине преко 10 ha

25.000,00 дин.
40.000,00 дин.
50.000,00 дин.

IV Израда и издавање услова за предузимање мера техничке заштите за:
а) постављање базних радио станица у слободном простору
80.000,00 дин.
б) постављање базних радио станица на објектима
50.000,00 дин.
в) изградњу линијских инфраструктурних објеката
(далеководи, ровови за инсталације,
трасирање путних праваца) – по дужном километру
5.000,00 дин.
V Израда и издавање сагласности на техничку документацију за објекте из тачке
IV наплаћује се у износу од 20.000,00 динара
VI Цена за израду гланог пројекта утврђује се уговором.
VII Излазак стручне службе на терен за потребе издавања услова за предузимање
мера техничке заштите наплаћује се на следећи начин:
а) на територији града Београда
10.000,00 дин.
б) на територији других градова
и општина у Републици Србији (дан/човек) 15.000,00 дин., увећано за износ
материјалних трошкова.
VIII Продаја публикација врши се по посебном ценовнику.
IX Издавање копије докумената из списа наплаћује се по страници :
a) 10,00 динара за формат А4
б) 15,00 динара за формат А3
X Издавање сагласности за фотографско и видео снимање културних добара
наплаћује се у паушалном износу од 10.000,00 дин..
XI Цена за издавање сагласности за филмско снимање културних добара у
комерцијалне сврхе (коришћење назива, имена и лика) утврђује се уговором.
XII Излазак стручне службе на терен ради увида у изведене радове и провере да ли
су радови изведени у складу са пројектом на који је дата сагласност наплаћује се на
следећи начин:
а) на територији града Београда ...............................25.000,00 дин.
б) на територији других градова
и општина у Републици Србији ………….......... 50.000,00 дин.

XIII Израда и издавање услова за предузимање мера техничке заштите за
геолошка, хидрогеолошка и сл. истраживања наплаћује се у износу од 50.000,00
дин.
XIV Израда и издавање сагласности на техничку документацију за геолошка,
хидрогеолошка и сл. истраживања наплаћује се у износу од 25.000,00 дин.
XV Израда и издавање услова за предузимање мера техничке заштите за изградњу
геолошких, хидрогеолошких и сл. постројења наплаћује се паушално у износу од
50.000,00 дин. до 100.000,00 дин.
XVI Израда и издавање сагласности на техничку документацију за изградњу
геолошких, хидрогеолошких и сл. постројења наплаћује се паушално у износу од
80.000,00 дин. до 100.000,00 дин.
XVII Услуге фото-лабораторије наплаћују се по посебном ценовнику.
Изузетно, у посебним и оправданим случајевима директор може донети
одлуку о ослобађању од плаћања услуга које Републички завод за заштиту
споменика културе-Београд обавља за трећа лица.
Овим ценовником ставља се ван снаге Ценовник заведен под бројем 42/1 од
18.01.2011. године.
Овај ценовник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли
Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд.

В. д. д и р е к т о р а
Мирјана Андрић

