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М л а д е н о в а ц

       Одељење за грађевинске, урбанистичке  и комуналне послове, Управе градске општине
Младеновац, решавајући  по захтеву Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"
aкционарско друштво из Београда, ул. Таковска број 2, поднетог 28.12.2022. године преко пуномоћника
Рајковић Мирјане испред Друштва за инжињеринг, производњу и промет робе и услуге у области
телекомуникација "ЛОГО" ДОО из Београда,ул. Живка Давидовића бр. 64А, кроз ЦИС Агенције за
привредне регистре Београд, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу линијске
инфраструктуре електронских комуникација и увлачења оптичког кабла на релацији Младеновац-
Кораћица, на кп. бр. 2987; 5796/2; 5799; 2884; 2919; 3801/1; 5788/1; 2883/1; 2880/1; 3812/1; 5785/1; 3823;
3818; 5806/3; 3903; 3901; 4009; 5787; 3881; 5786 и 5803, све КО Младеновац Варош и кп. бр. 5140;
3917/1; 3917/3; 4564; 4563/3; 4563/2; 4563/1; 4215/3; 5111; 5131/2; 4557/1; 5142; 4257/3; 4258/2; 4260/1;
4260/2; 4261; 4265; 4266/4; 4266/1; 4266/3; 4269/2; 4272/2; 4273/2; 4276/2; 4277/3; 4277/4; 4289/2;
4290/6; 4290/7; 4291/2; 4292; 4291/6; 4295; 4296; 4314/1; 4326; 4324/2; 4325/2; 4104/2; 4104/6; 5056/1;
4331; 4332; 4333; 4337/1; 4337/2; 4336/3; 4338/1; 4339/1; 4344/1; 4349; 4352/1; 4352/2; 4353; 4356; 4355;
4358; 4357; 4751/1; 4751/2; 4749/1; 4749/2; 4748/3; 4748/1; 4746/2; 4746/1; 4744/1; 4744/2; 4744/3; 4739;
4738/3; 4738/4; 4738/2; 4738/1; 5104/1; 2873/2; 2871/1; 2870; 2869/2; 2869/3; 2868/3; 2868/2; 2868/1;
2863/1; 2863/2; 2860/1; 2862; 2861 и 2604/1, све КО Кораћица, у ГО Младеновац, на основу члана 8.
члана  134. став 2, члана 135. и члана 136. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС,  24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018,
31/2019, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/2021), чл. 16-22.  Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" број 68/2019), чл. 50.-58. Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/18), чл. 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС",
бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење),  члана 77. став 2. алинеја 3. Статута града Београда ("Сл.
лист града Београда", бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 7/16-одлука УС и „Сл. листа
града Београда“ бр. 60/2019), члана 13. став 2. алинеја 3. Статута Градске општине Младеновац („Сл.
лист града Београда“ бр. 40/10 – пречишћени текст, 38/13 и 82/19) и  члана 11. Одлуке о организацији
Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 82/2019), доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

о грађевинској дозволи

 

1. ОДОБРАВА СЕ  инвеститору, Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" aкционарско
друштво из Београда, ул. Таковска број 2, извођење радова на изградњи линијске инфраструктуре
електронских комуникација и увлачења оптичког кабла на релацији Младеновац - Кораћица (категорија
"Г", класификациони број 222431), укупне дужине трасе око 8.700m, димензије рова0,4х1,0м у
насељеном месту  и  0,4х1,2м ван насељеног места, пречника цеви РЕ Ø40мм и РЕ Ø110мм, тип кабла
TOSM 03(12x12)xIIx0.4x3.5 CMAN, који се пружа, на прописаним дубинама у регулационом појасу
постојећих саобраћајница, на кп. бр. 2987; 5796/2; 5799; 2884; 2919; 3801/1; 5788/1; 2883/1; 2880/1;
3812/1; 5785/1; 3823; 3818; 5806/3; 3903; 3901; 4009; 5787; 3881; 5786 и 5803, све КО Младеновац
Варош и кп. бр. 5140; 3917/1; 3917/3; 4564; 4563/3; 4563/2; 4563/1; 4215/3; 5111; 5131/2; 4557/1; 5142;



4257/3; 4258/2; 4260/1; 4260/2; 4261; 4265; 4266/4; 4266/1; 4266/3; 4269/2; 4272/2; 4273/2; 4276/2;
4277/3; 4277/4; 4289/2; 4290/6; 4290/7; 4291/2; 4292; 4291/6; 4295; 4296; 4314/1; 4326; 4324/2; 4325/2;
4104/2; 4104/6; 5056/1; 4331; 4332; 4333; 4337/1; 4337/2; 4336/3; 4338/1; 4339/1; 4344/1; 4349; 4352/1;
4352/2; 4353; 4356; 4355; 4358; 4357; 4751/1; 4751/2; 4749/1; 4749/2; 4748/3; 4748/1; 4746/2; 4746/1;
4744/1; 4744/2; 4744/3; 4739; 4738/3; 4738/4; 4738/2; 4738/1; 5104/1; 2873/2; 2871/1; 2870; 2869/2;
2869/3; 2868/3; 2868/2; 2868/1; 2863/1; 2863/2; 2860/1; 2862; 2861 и 2604/1, све КО Кораћица, у ГО
Младеновац.

2. Саставни део овог решења су:

Локацијски услови бр. ROP-MLA-36604-LOC-1/2022 (интерни број: III-07-350-571/2022) од
13.12.2022. године издати од Одељења за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове
Управе градске општине Младеновац;
Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу Т-2/22 из 2022. године израђен и оверен од
стране Друштва за инжињеринг, производњу и промет робе и услуге у области телекомуникација
"ЛОГО" ДОО из Београда,ул. Живка Давидовића бр. 64А, одговорно лице Вељковић Сања,
главни и одговорни пројектант Лазић Ана, дипл. инж.саоб. са лиценцом 369 9420 04, који
сачињавају: Главна свеска израђена од главног пројектанта Лазић Ане, дипл.инж.саоб. са
лиценцом 369 9420 04 и Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, израђен од
одговорног пројектанта, Лазић Ане, дипл.инж.саоб. са лиценцом 369 9420 04;
Извештај о техничкој контроли бр. 01/2022 од децембра 2022.године израђена и овеена од стране
"ТEL-ING" Д.О.О. из Новог Сада, ул. Кисачка бр.641, одговорно лице Ивановић Славољуб,
вршилац техничке контроле Ранђеловић Мелита, маст.инж.ел. и рач, број лиценце 353 Р936 18.

3. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од 3 године од дана
правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, у складу са ставом 1. члана  140. Закона
о планирању и изградњи.

4. Инвеститор је дужан да органу који је издао решење о грађевинској дозволи поднесе пријаву радова
пре почетка извођења радова.

5. Радови из тачке 1. овог Решења се морају извести сагласно важећим законским прописима,
нормативима и стандардима, чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова.

6. Предрачунска вредност радова износи 11.327.052,69динара.

7. Објекат ће моћи да се користи по претходно прибављеној употребној дозволи, на основу члана 158.
Закона о планирању и изградњи.

8. За објекте комуналне и друге инфраструктуре не обрачунава се допринос за уређивање грађевинског
земљишта  у складу са чл. 97. ст. 8. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон, 9/20 и 52/21) и у складу са чл. 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта ("Сл лист града Београда, број 2/15, 16/15, 74/15, 36/17, 50/18, 118/18 и 137/20).

9. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издато
ово Решење, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету
солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац
техничке контроле и инвеститор, у складу са чл. 8ђ. став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,  24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) ), а у складу са чл. 69. Закона о планирању и
изградњи инвеститор је дужан да власницима или држаоцима земљишта надокнади штету насталу
извођењем радова, пролазом и превозом, односно да врати земљиште у првобитно стање, а ако се не
постигне споразум о висини накнаде штете, одлуку о накнади штете доноси надлежни суд.



 

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" aкционарско друштво из Београда, ул. Таковска
број 2, поднело је дана 28.12.2022. године, преко пуномоћника, Рајковић Мирјане испред Друштва за
инжињеринг, производњу и промет робе и услуге у области телекомуникација "ЛОГО" ДОО из
Београда,ул. Живка Давидовића бр. 64А, захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за
извођење радова на изградњи линијске инфраструктуре електронских комуникација и увлачења
оптичког кабла на релацији Младеновац- Кораћица (категорија "Г", класификациони број 222431),
укупне дужине трасе око 8.700m, димензије рова0,4х1,0м у насељеном месту  и  0,4х1,2м ван
насељеног места, пречника цеви РЕ Ø40мм и РЕ Ø110мм, тип кабла TOSM 03(12x12)xIIx0.4x3.5
CMAN, који се пружа, на прописаним дубинама у регулационом појасу постојећих саобраћајница, на
кп. бр. 2987; 5796/2; 5799; 2884; 2919; 3801/1; 5788/1; 2883/1; 2880/1; 3812/1; 5785/1; 3823; 3818;
5806/3; 3903; 3901; 4009; 5787; 3881; 5786 и 5803, све КО Младеновац Варош и кп. бр. 5140; 3917/1;
3917/3; 4564; 4563/3; 4563/2; 4563/1; 4215/3; 5111; 5131/2; 4557/1; 5142; 4257/3; 4258/2; 4260/1; 4260/2;
4261; 4265; 4266/4; 4266/1; 4266/3; 4269/2; 4272/2; 4273/2; 4276/2; 4277/3; 4277/4; 4289/2; 4290/6;
4290/7; 4291/2; 4292; 4291/6; 4295; 4296; 4314/1; 4326; 4324/2; 4325/2; 4104/2; 4104/6; 5056/1; 4331;
4332; 4333; 4337/1; 4337/2; 4336/3; 4338/1; 4339/1; 4344/1; 4349; 4352/1; 4352/2; 4353; 4356; 4355; 4358;
4357; 4751/1; 4751/2; 4749/1; 4749/2; 4748/3; 4748/1; 4746/2; 4746/1; 4744/1; 4744/2; 4744/3; 4739;
4738/3; 4738/4; 4738/2; 4738/1; 5104/1; 2873/2; 2871/1; 2870; 2869/2; 2869/3; 2868/3; 2868/2; 2868/1;
2863/1; 2863/2; 2860/1; 2862; 2861 и 2604/1, све КО Кораћица, у ГО Младеновац. Захтев је поднет кроз
ЦИС- Агенције за привредне регистре и заведен је под бројем ROP-MLA-36604-CPI-2/2022.

            Инвеститор је уз захтев поднео следећу документацију:

Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу Т-2/22 из 2022. године израђен и оверен од
стране Друштва за инжињеринг, производњу и промет робе и услуге у области телекомуникација
"ЛОГО" ДОО из Београда,ул. Живка Давидовића бр. 64А, одговорно лице Вељковић Сања,
главни и одговорни пројектант Лазић Ана, дипл. маш. саоб. са лиценцом 369 9420 04, који
сачињавају: Главна свеска израђена од главног пројектанта Лазић Ане, дипл. маш. саоб. са
лиценцом 369 9420 04 и Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, израђен од
одговорног пројектанта, Лазић Ане, дипл. маш. саоб. са лиценцом 369 9420 04;
Извештај о техничкој контроли бр. 01/2022 од децембра 2022.године израђена и овеена од стране
"ТEL-ING" Д.О.О. из Новог Сада, ул. Кисачка бр.641, одговорно лице Ивановић Славољуб,
вршилац техничке контроле Ранђеловић Мелита, маст.инж.ел. и рач, број лиценце 353 Р936 18;
Катастраско топографски план парцела преко којих пролази траса линијске инфраструктуре,
израђен и оверен од стране Владан Станковић ПР Биро за геодетске активности "ATLASGEO" из
Београда, одговорно лице је Станковић Владан, инж.гео. са лиценцом другог реда бр.02 620 16;
Копије катастраског плана водова, издате од стране Републичког геодетског завода, Службе за
катастар непокретности - Одељења за катастра водова Београд;
Списак парцела, оверен од стране главног пројектанта, Лазић Ане, дипл.инж.саоб
Уговор о закупу непокретности, склопљен између ЈП"Пошта Србије" и Предузећа за
телекомуникације "Телеком Србија"а.д., број 2015-71267134 од 18.9.2015.године;
Решење број354-00-00850/2016-09 од 9.12.2016.године, издато од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
Овлашћења;
Доказ о уплати административних такси и накнаде за ЦЕОП.

Поступајући у складу са одредбама члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" број 68/2019) ово Одељење је проверило испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву и утврдило да су испуњени сви формални услови.

У даљем поступку ово Одељење је извршило увид у званичну електронску базу података Републичког
геодетског завода, увид у документацију коју је подносилац захтева приложио уз захтев и утврдило:



- Да је Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" aкционарско друштво, 
поднело захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за извођење радова на изградњи
линијске инфраструктуре електронских комуникација и увлачења оптичког кабла на
релацији Младеновац - Кораћица (категорија "Г", класификациони број 222431), укупне
дужине трасе око 8.700m, димензије рова0,4х1,0м у насељеном месту  и  0,4х1,2м ван
насељеног места, пречника цеви РЕ Ø40мм и РЕ Ø110мм, тип кабла TOSM
03(12x12)xIIx0.4x3.5 CMAN, који се пружа, на прописаним дубинама у регулационом појасу
постојећих саобраћајница, на кп. бр. 2987; 5796/2; 5799; 2884; 2919; 3801/1; 5788/1; 2883/1;
2880/1; 3812/1; 5785/1; 3823; 3818; 5806/3; 3903; 3901; 4009; 5787; 3881; 5786 и 5803, све КО
Младеновац Варош и кп. бр. 5140; 3917/1; 3917/3; 4564; 4563/3; 4563/2; 4563/1; 4215/3; 5111;
5131/2; 4557/1; 5142; 4257/3; 4258/2; 4260/1; 4260/2; 4261; 4265; 4266/4; 4266/1; 4266/3;
4269/2; 4272/2; 4273/2; 4276/2; 4277/3; 4277/4; 4289/2; 4290/6; 4290/7; 4291/2; 4292; 4291/6;
4295; 4296; 4314/1; 4326; 4324/2; 4325/2; 4104/2; 4104/6; 5056/1; 4331; 4332; 4333; 4337/1;
4337/2; 4336/3; 4338/1; 4339/1; 4344/1; 4349; 4352/1; 4352/2; 4353; 4356; 4355; 4358; 4357;
4751/1; 4751/2; 4749/1; 4749/2; 4748/3; 4748/1; 4746/2; 4746/1; 4744/1; 4744/2; 4744/3; 4739;
4738/3; 4738/4; 4738/2; 4738/1; 5104/1; 2873/2; 2871/1; 2870; 2869/2; 2869/3; 2868/3; 2868/2;
2868/1; 2863/1; 2863/2; 2860/1; 2862; 2861 и 2604/1, све КО Кораћица, у ГО Младеновац;

- Да је уз захтев приложена комплетна документација прописана одредбама члана 16. став 2.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.
гласник РС" број 68/2019), односно извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у
складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, пројекат за
грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације и доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење
решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;

- Да су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са издатим локацијским условима;

- Да је у Изводу из пројекта наведена предрачунска вредност објекта у износу од
11.327.052,69динара;

- Да се допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава за објекте комуналне и
друге инфраструктуре, у складу са чл. 97. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/09, 81/09 - исправак, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21).

 

Према члану 69 став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да за грађење, односно
постављање објеката из члана 2. тач. 20г), 26), 26б), 27) и 44) овог закона, електронских објеката или
комуникационих мрежа и уређаја, може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине
или положаја предвиђених планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ том
објекту, односно тим уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије на њима. Као доказ
о решеном приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уписано право службености на
парцелама послужног добра у корист парцела на повласном добру, односно уговор о успостављању
права службености пролаза закључен са власником послужног добра, односно сагласност власника
послужног добра, односно решење о експропријацији у циљу успостављања тог права службености
коначно у управном поступку, односно правноснажно решење ванпарничног суда којим се успоставља
то право службености, односно други доказ о успостављању права службености кроз парцеле које
представљају послужно добро, а налазе се између јавне саобраћајне површине и повласне парцеле,
ставом  11 је прописано да на земљишту изнад подземних делова објекта из става 1. овог члана и на
земљишту испод надземних електроенергетских водова и елиса ветротурбина, инвеститор има право
пролаза испод или прелета изнад земљишта, уз обавезу сопственика, односно држаоца тог земљишта
да не омета изградњу, одржавање и употребу тог објекта, а ставом 12 је прописано да у случају из става



11. овог члана, не доставља се доказ о решеним имовинско-правним односима у смислу става 9. овог
члана, нити се формира грађевинска парцела за предметно земљиште, без обзира на намену земљишта.

У складу са чл.135 став 5. Закона о планирању и изградњи за изградњу комуналне инфраструктуре у
регулацији постојеће саобраћајнице, у складу са фактичким стањем на терену, не доставља се доказ о
одговарајућем праву на земљишту, односно објекту.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од 3 године од дана
правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, у складу са ставом 1. члана  140. Закона
о планирању и изградњи.

За објекте комуналне и друге инфраструктуре не обрачунава се допринос за уређивање грађевинског
земљишта  у складу са чл. 97. ст. 8. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/20 и 52/21) и у складу са чл. 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта ("Сл лист града Београда, број 2/15, 16/15, 74/15, 36/17, 50/18, 118/18 и 137/20).

Инвеститор је дужан да органу који је издао решење о грађевинској дозволи поднесе пријаву радова
пре почетка извођења радова.

У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издато ово
Решење, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, као и штете
настале извођењем радова, пролазом и превозом, Инвеститор је дужан ако се не постигне споразум о
висини накнаде штете, одлуку о накнади штете доноси надлежни суд, а за штету солидарно одговарају
пројектант који је израдио и потписао техничку документацију и инвеститор, у складу са чл. 8ђ. став 9.
и 69. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,  24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др.закон).

Одредбама чл.8ђ. став 9.  и 69. Закона о планирању и изградњи  прописано је да у случају штете
настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола
или  решење из члана 145. овог Закона, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и
правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку
документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор, а за  штету насталу извођењем радова,
пролазом и превозом, односно да врати земљиште у првобитно стање, а ако се не постигне споразум о
висини накнаде штете, одлуку о накнади штете доноси надлежни суд, а за штету солидарно одговарају
пројектант који је израдио и потписао техничку документацију и инвеститор.

На основу свега наведеног, а у складу са  чланом 8д, 8ђ, 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09,  81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14 ,  83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" број 68/19), Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
("Сл. гласник РС", бр. 73/19), чл. 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС",
бр.18/16), чл. 77. ст. 1. тач. 6. Статута града Београда ("Сл.лист града Београда", бр. 39/2008, 6/2010 и
23/13  и "Сл. гласник РС", бр. 7/16- одлука УС и "Сл.лист града Београда", бр.60/2019),  чл. 13. став 2.
алинеја 3. Статута градске општине Младеновац („Сл. лист гарад Београда“, бр. 40/10-пречишћен
текст, 38/13 и 82/2019) и чл. 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист
града Београда", бр. 82/19), овај орган одлучио је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се уложити жалба Градској
управи града Београда, Секретаријату за инспекцијске послове-Сектор за другостепени управни
поступак из грађевинске области, Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске области
II, Београд, ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана.



Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а, са извршеном уплатом на име административне
таксе по тар.бр. 6. Закона о републичким административним таксама (“Сл.гласник РС”, бр. 43/2003,
51/2003-испр., 61/2005, 101/05 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн.,
55/2012-усклaђени дин. изн., 93/12, 47/13-усклађени дин. изн., 65/13- др. закон, 57/14-ускл.дин.износ ,
45/15-ускл.дин.изн., 83/15, 112/15, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017- усклађени дин.изн, 113/17,
3/18-испр., 50/18-усклађени дин.изн., 95/18 и 38/19-усклађени дин. изн.) у износу од 490,00 динара у
корист рачуна број 840-742221843-57 бр. модела 97, поз. на бр. 82-070 реп. админ. такса.

Такса за израду решења за објекте категорије Г у износу од 6150,00 динара по тар.бр. 165. тачка 4.
Закона о реп. административним таксама (“Сл.гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/05
- др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012-усклaђени дин. изн., 93/12,
47/13-усклађени дин. изн., 65/13- др. закон, 57/14-ускл.дин.износ , 45/15-ускл.дин.изн., 83/15, 112/15,
50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017- усклађени дин.изн, 113/17, 3/18-испр. и 50/18-усклађени дин.изн.)
уплаћена је у корист рач.бр. 840-742221843-57 поз.на бр. 97-82-070 Републичке админстративне таксе,
лок.адм. такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 858,00 динара као и накнада за
ЦЕОП у износу од 5000,00 динара.

            Решење доставити:
-          Подносиоцу захтева,
-          Грађевинској инспекцији
-          Имаоцима јавних овлашћења и
-          на објаву на сајту ГО Младеновац, www.mladenovac.gov.rs

           
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК           

 Златко Рогић, дипл. правник


