ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЕЛЕКТРНОСКЕ ПРИЈАВЕ У ПОСТУПЦИМА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ :
Дана 01.01.2016. године, ступањем на снагу Правилникa о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС",
бр. 113/2015) започето је са поступком спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Приступање систему за подношење електронске пријаве у поступцима обједињене процедуре омогућено је преко сајта Агенције за
привредне регистре, где се отварањем регистра "Грађевинске дозволе" приступа Централној евиденцији обједињене процедуре - ЦЕОП. Ту
су дата детаљна упутства о начину приступања систему.Кликом на приступ Централно информационом систему, приступа се систему за
подношење електронских пријава.
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ближе се прописује предмет и поступак спровођења
обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за
издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката (у даљем тексту: ЦИС).
Чл. 1. Правилника прописан је и начин размене докумената и поднесака у обједињеној процедури електронским путем, као и форма у којој се
достављају, односно размењују поднесци и документа, укључујући и техничку документацију и аката која у вези са обједињеном процедуром доносе
надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, садржина и начин издавања грађевинске и употребне дозволе, вођење и садржина регистра обједињених
процедура и централне евиденције, као и овлашћења и обавезе регистратора и обим јавне доступности података и докумената садржаних у регистру.
Чланом 3. наведеног Правилника ближе је прописана форма у којој се достављају акта и документација. Обједињена процедура, односно одређене
фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се
потписује квалификованим електронским потписом.
Сва акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој
процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури,
достављају се у форми електронског документа, у пдф формату, потписаном квалификованим електронским потписом.
У складу са Законом о планирању изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14) Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине спроводи обједињену процедуру за
захтеве који се односе на:
1. ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
2. ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
3. ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА
4. ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
5. ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕ РАДОВА
6. ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И
ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ
7. ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара

- Одлучивање о захтеву за давање сагласности на техничку документацију
8. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ
9. ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

ТАРИФНИК У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
ФАЗА ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ

издавање и измена локацијских услова за
класе објеката из категорије "А" и "Б"

300.00дин.- реп. адм. такса

таксе
за издавање решења
потврде
локацијске услове
- до 30m2.........................................3.901,00дин.
- од 31- 200 m2...............................6.090,00дин.
- од 201- 400m2.............................10.964,00дин.
- од 401-800m2..............................13.964,00дин.
- за изградњу линијске и комуналне
инфраструктуре до 1.000m (водовод Ø200,
канализацијa до Ø300, електромрежу до
35kV, телефонскотелеграфску мрежу до
600х4, за гасну мрежу до Ø60, топловод
Ø100..............................................35.714,00дин.
-за изградњу линијске и комуналне
инфраструктуре преко 1.000m и већих
капацитета....................................49.214,00дин.
(локална административна такса)
770.00дин. - Републичка адм. такса

300.00дин.- реп. адм такса

770.00дин. - Републичка адм. такса

300,00дин.- реп. адм. такса

770.00дин. - Републичка адм. такса

за подношење захтева

300.00дин.- лок. адм.такса

издавање и измена локацијских услова за
класе објеката из категорије "В" и "Г"

300.00дин. -лок. адм. такса

издавање и измену грађевинске дозволе за
објеката из категорије "А" и "Б"
издавање и измену грађевинске дозволе за
објеката из категорије "В" и "Г"
издавање и измена решења у складу са
чланом 145. Закона о планирању и
изградњи
издавање и измена привремене
грађевинске дозволе
издавање употребне дозволе за класе
објеката из категорије "А" и "Б"
издавање употребне дозволе за класе
објеката из категорије "В" и "Г"
обавеза пријаве радова, чл. 148 ЗПИ
пријава завршетка израде темеља и

накнада за услуге ЦЕ
обједињене
процедуре
1.000,00дин.

2.000,00дин.

3.000,00дин.
5.000,00дин.

2.000,00дин.
300,00дин.- реп. адм. такса

770.00дин. - Републичка адм. такса

2.000,00дин.

300,00дин. - реп. адм. такса

0.2% од предрачунске вредности објектаРепубличка адм. такса
0.2% од предрачунске вредности објектаРепубличка адм. такса
300,00дин. - Локална административна такса
300,00дин. - Локална административна такса

1.000,00дин.

300,00дин.- реп. адм. такса
300,00дин.- лок. адм. такса
300,00дин.- лок. адм. такса

2.000,00дин.
500,00дин.
500,00дин.

завршетка објекта у конструктивном
смислу
достављање техничке документације за:
давање сагласности на техничку
документацију у погледу мера заштите од
пожара

300,00дин. - лок. адм. такса

300,00дин. - Локална административна такса

500,00дин.

300,00дин. - лок. адм. такса

/

500,00дин.

* Висина накнаде прописана је Одлуком о накнадама за пословање регистрације и друге услуге која пружа Агенција за привредне регистре ("Сл.
гласник РС", бр. 119/13, 138/14, 45/2015 и 106/2015).
Приликом подношења захтева, преко Централног информационог система Агенција за привредне регистре (ЦИС), добићете инструкције о
начину плаћања такси и накнада, укључујући и накнаде за услуге Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП).
* Подношење захтева: износ од 300,00 дин. уплаћује на рачун бр:
840-742221843-57; модел: 97; позив на број: 82-070;
сврха уплате: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
прималац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
* Подношење захтева: износ од 300,00 дин.
(за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, објекта у конструктивном смислу и сл. ) уплаћује на рачун бр:
840-742251843-73; модел: 97; позив на број: 82-070;
сврха уплате: ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ
* Издавање решења: износ од 770,00 дин.
(за економске објекте износ од 260,00 дин.)
уплаћује на рачун бр:
840-742221843-57; модел: 97; позив на број: 82-070;
сврха уплате: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
прималац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
* Издавање решења за употребну дозволу: 0.2% од предрачунске вредности објекта, уплаћује на рачун бр:
840-742221843-57; модел: 97; позив на број: 82-070;
сврха уплате: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
прималац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
* Издавање решења за употребну дозволу: 0.2% од предрачунске вредности објекта, уплаћује на рачун бр:
840-742221843-57; модел: 97; позив на број: 82-070;
сврха уплате: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
прималац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАПОМЕНА:
Приговор на Закључак о одбацивању захтева, подноси се електронским путем преко Агенције за привредне регистре, Београд ул. Бранкова број
25, Већу градске општине Младеновац, са уплаћеном таксом на следећи рачун:
* Такса на приговор износ од 450,00 дин.
уплаћује на рачун бр: 840-742251843-73; модел: 97; позив на број: 82-070;
сврха уплате: ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
прималац: СО МЛАДЕНОВАЦ

ТАРИФНИК ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ
ЦЕНЕ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ
НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
Објекат има услове за прикључење
(са изласком на терен и уцртавањем постојећих инсталација)
Објекат нема услове за прикључење

7.680,00дин.

Мишљење за изградњу објеката у заштитној зони изворишта

3.360,00дин.

3.902,40дин.

"РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД"
копија плана за катастарску парцелу,
односно катастарске парцеле
извод из катастра водова
лист непокретности

712,00дин. + 305,00дин. -за сваку следећу парцелу (ако су
једна поред друге)
- услуга РГЗ-а
1.404,00дин. - услуга РЗГ-а
864,00дин. (до 5 страна)
свака следећа страна 66,00дин.

* О висини стварних трошкова за издавање услова за пројектовање и прикључење у погледу прикључења објеката према класи, који се прибављају
од имаоца јавних овлашћења, а нису објављени на сајту општине Младеновац странка ће бити накнадно обавештена.

