
  

Р е п у б л и к а С р б и ј а 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за привреду и локални економски развој 

Број: ROP-KUR-25538-WA-1/2020 

Дана: 17.09.2020. године 

К у р ш у м л и ј а 
 

На основу члана 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 

64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука РС, 

132/2014 и 145/2014) и чл. 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/2016), поступајући по захтеву који је поднео 

инвеститор  ''ТОПЛИЧКЕ  ЕЛЕКТРАНЕ''  ДОО  Куршумлија , 

преко пуномоћника ''ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ'' ДОО за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Нови 

Сад,  

, Одељење 

, чији је законски заступник Људевит Боричић 

за привреду и локални економски развој Општинске 

управе Куршумлија издаје инвеститору 

П О Т В Р Д У 

О ПРИЈАВИ РАДОВА 

 

на извођење радова на реконструкцији одводне ваде МХЕ ''Куршумлија'', укупна дужина објекта 

302,00 м, бруто површина објекта 302,00 m2, категорије Г и класификационог броја 215303, на кат. 

парцелама бр. 6005, 5973, 3417 и 3416 све КО Куршумлија, према решењу о одобрењу за извођење 

радова бр. ROP-KUR-18345-ISAW-4/2020 од 07.09.2020. године које је постало правоснажно дана 

16.09.2020. године. 

 

Датум почетка извођења радова је 24.09.2020. године, а планирани датум завршетка радова је био 

09.11.2020. године. 

 

Републичка административна такса наплаћена је у износу од 320,00 и 5660, 00 Закона о републичким 

административним таксама (”Службени гласник РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005- 

др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/11, 70/11-усклађ.дин.изн, 55/2012, 93/2012, 47/2013-усклађ.дин.изн. и 

65/2013-др.закон, 57/2014 - усклађ.дин.изн 45/2015 - усклађ.дин.изн, 83/2015, 112/2015, 50/2016- 

усклађ.дин.изн., 61/2017- усклађ.дин.изн.,113/2017, 3/2018-испр., 50/2018- усклађ.дин.изн., 95/2018, 

38/2019 - усклађ.дин.изн., 86/2019 и 90/2019 -испр.), општинска накнада за услуге  у  износу од 

500,00 динара према тарифном броју 6. тачка 8. Одлуке о општинским административним таксама и 

накнадама за услуге које врши општинска управа („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 20/2013, 

11/2015 и 35/2016), као и накнада за ЦЕОП у износу од 500,00 динара у складу са чл. 27а Одлуке о 

накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. 

гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, и 32/2016). 

 

Потврду доставити: 

- инвеститору, 

- грађевинској инспекцији. 

 

Обрадила, ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ 

Саветник за грађевинарство И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Ана Милошевић, маст.инж.грађ. Снежана Радовић, дипл.економиста 
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