Преглед такси и накнада у Обједињеној процедури за :
Локацијске услове:
 накнада стварних трошкова за издавање локацијских услова на рачун Општине Мајданпек
број : 840-742351843-94 број модела 97 позив на број (одобрења) 06-063 , у следећим
износима према врсти објеката:
o за пословне објекте ............................. 4.000 динара ,
o за стамбене објекте ..............................2.500 динара,
o за производне и економске објекте ......2.200 динара,
o за објекте линијске инфраструктуре .....4.500 динара.
 За прибављање копије плана и уверења о водовима ( надлежни РГЗ):
износ

Број рачуна и надлежни РГЗ

Број рачуна и надлежни РГЗ

РГЗ СКН Доњи Милановац

РГЗ СКН Мајданпек

сврха

723,00
динара

840-742323843-92, по моделу 840-742323843-92, по моделу такса за копију плана
97, позив на број 480631
97, позив на број 06-063

300,00
динара

840-742221843-57, по моделу 840-742221843-57, по моделу републичка
97, позив на број 480631
97, позив на број 06-063
административна такса
за услуге РГЗ

619,00
динара

840-742323843-92, по моделу 840-742323843-92, по моделу такса за уверење о
97, позив на број 480631
97, позив на број 06-063
подземним водовима

300,00
динара

840-742221843-57, по моделу 840-742221843-57, по моделу републичка
97, позив на број 480631
97, позив на број 06-063
административна такса
за услуге РГЗ

* У случају да се захтев подноси за више катастарских парцела такса за копију плана се
обрачунава на следећи начин: 723,0 динара за прву парцелу +310* број парцела за сваку
наредну парцелу
 издавање техничких услова за нове купце износ од 1.440,00 динара , на рачун примаоца
Електротимок Зајечар, ПО Мајднапек рачун број 205-31585-05 позив на број 10510,
 таксе за услове комуналних предузећа:

Грађевинска дозвола:
 накнада стварних трошкова за издавање грађевинске дозволе на рачун Општине
Мајданпек број : 840-742351843-94 број модела 97 позив на број (одобрења) 06-063 , у
износу од 0,2% инвестиционе вредности објекта
 За прибављање извода из листа непокретности ( надлежни РГЗ):
износ

Број рачуна и надлежни РГЗ

Број рачуна и надлежни РГЗ

РГЗ СКН Доњи Милановац

РГЗ СКН Мајданпек

сврха

877,00
динара

840-742323843-92, по моделу 840-742323843-92, по моделу Такса
за
97, позив на број 480631
97, позив на број 06-063
непокретности

300,00
динара

840-742221843-57, по моделу 840-742221843-57, по моделу републичка
97, позив на број 480631
97, позив на број 06-063
административна такса
за услуге РГЗ

 770,00 динара, на рачун примаоца буџет РС број 840-742221843-57, по моделу 97, позив
на број 06-063 , сврха уплате : републичка административна такса за сваки
грађевински објекат осим економског;
 260,00 динара, на рачун примаоца буџет РС број 840-742221843-57, по моделу 97, позив
на број 06-063 , сврха уплате : републичка административна такса за сваки економски
објекат у пољопривреди
 за реконструкцију и доградњу плаћа се 50% износа предвиђеног за изградњу
 0,3% инвестиционе вредности објекта, на рачун примаоца буџет РС број 840-74222184357, по моделу 97, позив на број 06-063 , сврха уплате : републичка административна
такса за изградњу телекомуникационог објекта
Решење којим се одобрава извођење радова (члан 145.Закона):
 накнада стварних трошкова за издавање решења на рачун Општине Мајданпек број :
840-742351843-94 број модела 97 позив на број (одобрења) 06-063 , у износу од 0,2%
инвестиционе вредности објекта
 770,00 динара, на рачун примаоца буџет РС број 840-742221843-57, по моделу 97, позив на
број 06-063 , сврха уплате : републичка административна такса за сваки грађевински
објекат осим економског;
 260,00 динара, на рачун примаоца буџет РС број 840-742221843-57, по моделу 97, позив на
број 06-063 , сврха уплате : републичка административна такса за сваки економски
објекат у пољопривреди
 за реконструкцију објекта плаћа се 50% износа предвиђеног за изградњу

лист

Пријава почетка извођења радова:
 110,00 динара ,на рачун Општине Мајданпек број : 840-742251843-73 број модела 97;
позив на број (одобрења): 06-063; сврха административна такса
Изјава о завршетку израде темеља:
 1530,00 динара, на рачун примаоца буџет РС број 840-742221843-57, по моделу 97, позив
на број 06-063 , сврха уплате : републичка административна такса
 1.600,00 динара, на рачун Општине Мајданпек број : 840-742351843-94 број модела 97
позив на број (одобрења) 06-063 сврха накнада – контрола темеља
Завршетак објекта у конструктивном смислу:
 110,00 динара ,на рачун Општине Мајданпек број : 840-742251843-73 број модела 97;
позив на број (одобрења): 06-063; сврха административна такса
Прикључење објакта на инфраструктуру:
 110,00 динара ,на рачун Општине Мајданпек број : 840-742251843-73 број модела 97;
позив на број (одобрења): 06-063; сврха административна такса
 Износ по Уговору ( исказан у Локацијским условима), на рачун примаоца
Електротимок Зајечар, ПО Мајднапек рачун број 205-31585-05 позив на број
10510;
 издавање решења о прикључењу за нове купце ( до 43,5 кW ) износ од 3.000,00
динара, на рачун примаоца Електротимок Зајечар, ПО Мајднапек рачун број 20531585-05 позив на број 10510,
 преглед и прикључење , на рачун примаоца Електротимок Зајечар, ПО Мајднапек
рачун број 205-31585-05 позив на број 10510;


монофазног прикључка износ од 1.920,00 динара



трофазног прикључка износ од 2.520,00 динара

 500,00 динара, на рачун примаоца буџет РС број 840-742221843-57, по моделу 97,
позив на број 06-063 , сврха уплате : републичка административна такса ( ЕД)
 300,00 динара, на рачун примаоца буџет РС број 840-742221843-57, по моделу 97,
позив на број 06-063 , сврха уплате : републичка административна такса (ЕД)
 таксе за прикључке комуналних предузећа:
Употребна дозвола:
 накнада стварних трошкова за издавање решења на рачун Општине Мајданпек број :
840-742351843-94 број модела 97 позив на број (одобрења) 06-063 , у износу од 0,2%
инвестиционе вредности објекта
 0,2% инвестиционе вредности објекта, на рачун примаоца буџет РС број 840-742221843-

57, по моделу 97, позив на број 06-063 , сврха уплате : републичка административна
такса за изградњу телекомуникационог објекта

IIIа НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

+ Види:
чл. 7. Одлуке - 45/2015-326.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНАТА

Члан 27a
За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони
систем Централне евиденције обједињених процедура (у даљем тексту: Централна
евиденција), накнада износи:
1) за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00
динара;
2) за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00
динара;
3) за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије "А" и "Б" 3.000,00
динара;
4) за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије "В" и "Г" 5.000,00
динара;
5) за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
2.000,00 динара;
6) за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
7) за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00 динара;
8) за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00 динара;
9) за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у
конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру
обједињене процедуре 500,00 динара.

