ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Oдељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА РАСКОПАВАЊЕ
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу
на локацији __________________________________ у __________________________
у временском периоду од ____________ до ___________ 201__. године,
Раскопавање се врши због извођења радова

_______________________________________________________________________
Уз захтев подносимо следећа документа:
- копију плана катастарске парцеле са уцртаним трасама подземних
инсталација и трасом планираног раскопавања;
- пројекат за извођење радова у складу са законом;
- сагласност јавних и дистрибутивних предузећа и организација које управљају
појединим инсталацијама и уређајима (водовод, канализација, електровод,
гасовод, топловод, ТТ водови и слично) на месту раскопавања;
- доказ о власништву објекта који се прикључује;
- грађевинску дозволу, односно други одговарајући акт којим се одобрава извођење
радова за објекат који се прикључује;
- уговор закључен са Дирекцијом о извођењу радова на враћању раскопане
површине у пређашње стање и доказ о извршеној уплати износа за довођење
раскопане површине у првобитно стање утврђеног предмером и предрачуном;
- изјава о прихватању трошкова враћања раскопане површине у првобитно стање по
основу већег обима изведених радова у односу на одобрене, или настале
накнадним оштећењима;
- сагласност Завода за заштиту споменика, уколико се раскопава површина која
представља културно добро и његову заштићену околину;
- друге посебне сагласности, које по службеној дужности затражи одељење Градске
управе надлежно за издавање одобрења,
- одобрење за привремену измену режима саобраћаја, уколико се раскопавање
врши на јавној саобраћајној површини,
- доказ о уплаћеној градској административној такси за издавање решења у износу
од 1.200,00 динара на рачун број 840-742241843-03, број модела 97 са позивом на
број 16-092 (оригинал уплатнице),
- доказ о уплаћеној локалној комуналној такси (износ таксе се налази на страни 2.)
уплаћује се на рачун број 840-741535843-08 са обавезним позивом на број 97 16
092 (оригинал уплатнице) и
- извод из АПР-а (за правна лица или предузетнике).
_____________________
(датум подношења захтева)

____________________________
(адреса подносиоца захтева)
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
(ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ)
М.П. ______________________________

2
Износ локалне комуналне таксе обрачунава и наплаћује Oдељење за
урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове према Тарифном броју 7. тачка
2. и 4. Одлуке о локалним комуналним таксама (''Службени лист града Смедерева'',
бр. 1/2013) који гласи:
При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и
тротоара дневно по метру квадратном површине која се користи, и то:
- ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 30. септембра ...30,00 динара
- ако се раскопавање врши у времену од 1. октобра до 31. марта ......... 80,00 динара
Ако се раскопавање врши ради прикључења пословних и стамбених
објеката на градску водоводну, канализациону, топловодну и сличну мрежу:
- пословних објеката ....................................

600,00 динара

- стамбених објеката .................................... 400,00 динара
- објеката за вишепородично становање .....400,00 динара
Ако се раскопавање коловоза и тротоара врши у периоду од 1. октобра до 31.
марта: за пословне објекте 800,00 динара
Такса се повећава уколико се прекорачи дозвољени рок за раскопавање,
односно заузеће јавних површина продужи преко рока предвиђеног одобрењем
надлежног органа:
- до 15 дана, ..................... за 50%
- преко 15 дана, ............... за 100%

Увећање таксе из претходног става не односи се на радове који се финансирају
из средстава самодоприноса.

