ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ
У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ

Сврха: општинска накнада за услуге
Кориснику: Општинска управа Куршумлија
Жиро рачун број: 840-742251843-73
Модел 97, позив на број:
33-054
Износи општинских накнада за услуге дати су у табели.

1
а)

б)

в)

г)

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
За објекте из класе А – незахтевни објекти
(стамбени објекти до 400 м2, наткривена
складишта,економски објекти до 600 м2...)
За објекте из класе Б – мање захтевни објекти
(хотели, мотели, ресторани, барови, сиротишта,
студентски домови, пословни објекти ... до 400 м2)
За објекте из класе В – захтевни објекти
(хотели, мотели, ресторани, барови, сиротишта,
студентски домови, пословни објекти ... преко 400 м2)

5.000 дин.

20.000 дин.

50.000 дин.

3а објекте из класе Г – инжењерски објекти
линијски инфраструктурни објекти (путеви и путни
објекти, водовод и канализација,
електродистрибутивни водови, телекомуникациони
водови, деривациони канали МХЕ и сл.)
инфраструктурни објекти (трафостанице, црпне
станице, станице телекомуникација, машинске зграде
МХЕ и сл.)

30 дин/м1
20.840
дин/објекту
правна лица

4.200 дин.

физичка лица

1.400 дин.

2

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

3

ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

4

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

а)

б)

За изградњу помоћних и економских објеката, реконструкцију, адаптацију,
санацију, промену намене објекта без / уз извођење грађевинских радова,
извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног
простора, уградњу унутрашњих инсталацију у постојећи објекат, прикључци
на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу
За изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне
инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, уређење
саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, постављање
секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе
мреже, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10
Kv, 20 Kv, I Kv vod, део електродистрибутивне мреже од трансформаторске
станице 10/0,4 Kv, 20/0,4 Kv, 35/10 (20) Kv и 35/0,4 Kv до места прикључка на
објекту купца (1 Kv), 10 Kv и 20 Kv разводна постројења, типски топловодни
прикључци.

250 дин.

3.000 дин.

12 дин/м1

в)

г)

Постављање антенских стубова, појединачни електродистрибутивни и
електропреносни стубови, типске трансформаторске станице 10/0,4 Kv,
20/0,4 Kv и 35 Kv напонски ниво, мање црпне станице и мањи ски лифтови;
компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, електране које
користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 Kw
За радове на инвестиционом одржавању објекта, уклањање препрека за
особе са инвалидитетом и грађење зиданих ограда

250 дин.

1.000 дин.

5

ПРИЈАВА РАДОВА

500 дин.

6

ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

400 дин.

7

ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У
КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

400 дин.

8

ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РАДИ ПРИБАВЉАЊА
САГЛАСНОСТИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ
ОД ПОЖАРА

200 дин.

9

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА
ИНФРАСТРУКТУРУ

200 дин.

10

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

правна лица
физичка лица

1.950 дин.
830 дин.

