
Потребна документација Надлежни орган/лице

1 Захтев                                                                                                                          
( обавезно садржи податке о подносиоцу захтева
Физичка лица: име, име оца и презиме, ЈМБГ, адреса и контакт телефон
Правна лица: назив, МБ и ПИБ, седиште )

Одељење за привреду и локални економски 
развој, канцеларија 25

2 Копија плана катастарске парцеле - оригинал или оверена копија РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

3 Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту- 
оригинал или оверена копија

РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

Доказ у уплати републичке административне таксе у износу од 
280,00 динара                                                                                                                   
жиро рачун број:   840-742221843-57  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Доказ у уплати општинске накнаде за услуге у износу од 150,00 и 
710,00 динара                                                                                                                   
жиро рачун број:   840-742251843-73  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Потребна документација Надлежни орган/лице
1 Захтев ( обавезно садржи податке о подносиоцу захтева

Физичка лица: име, име оца и презиме, ЈМБГ, адреса и контакт телефон
Правна лица: назив, МБ и ПИБ, седиште )                                                                                                           

Одељење за привреду и локални економски 
развој, канцеларија 25

2 Копија плана катастарске парцеле - оригинал или оверена копија РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

3 Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту- 
оригинал или оверена копија

РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

4 Ситуациони план израђен  на овереном катастарско-
топографском плану

Одговорни пројектант

Доказ у уплати републичке административне таксе у износу од 
280,00 и 480,00 динара                                                                                                                   

жиро рачун број:   840-742221843-57  

позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Доказ у уплати општинске накнаде за услуге                                                                                                           

напомена: Износ накнаде зависи од врсте објекта и биће накнадно 
обрачуната пре издавања локацијске дозволе ( за објекте преко 200 м2 - 75 
дин/м2)
жиро рачун број:   840-742251843-73
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                  
ИНФОРМАТОР О ДОБИЈАЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

4

5

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ

5
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Потребна документација Надлежни орган/лице
1 Захтев ( образац) Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25
2 Решење о локацијској дозволи Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25
3 Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту- 

оригинал или оверена копија
РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

4 Главни пројекат у 3 примерка Овлашћени предузетник/правно лице

5 Техничка контрола главног пројекта Овлашћени предузетник/правно лице

6 Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта

Ј.П. " Дирекција за изградњу, урбанизам, 
пројектовање и планирање и стамбене послове" 
Куршумлија

Доказ у уплати републичке административне таксе у износу од 
280,00 и 740,00 динара                                                                                                                   
жиро рачун број:   840-742221843-57  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Доказ у уплати општинске накнаде за услуге у износу од 150,00 
динара и :                                                                                                                 
1400,00 динара  - за физичка лица
4200,оо динара - за правна лица
жиро рачун број:   840-742251843-73  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
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Потребна документација Надлежни орган/лице
1 Пријава ( образац) Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25

Доказ у уплати општинске накнаде за услуге у износу:                                                                                                           
од 280,00 динара       ( за физичка лица) 
од 690,00 динара       ( за правна лица)
жиро рачун број:   840-742251843-73  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Потребна документација Надлежни орган/лице
1 Изјава о завршетку израде темеља Одговорни извођач радова

2 Геодетски снимак изграђених темеља са изјавом о усаглашености 
са пројектно документацијом

Овлашћени геометар

3 Главни пројекат на увид
Доказ у уплати републичке административне таксе у износу од 
280,00 динара                                                                                                                   
жиро рачун број:   840-742221843-57  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Доказ у уплати општинске накнаде за услуге у износу од 150,00 
динара и:                                                                                                           
 280,00 динара       ( за физичка лица) 
 690,00 динара       ( за правна лица)
жиро рачун број:   840-742251843-73  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

2

ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ИЗГРАЂЕНИХ ТЕМЕЉА

4

5



Потребна документација Надлежни орган/лице
1 Захтев (образац) Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25
2 Информација о локацији Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25
3 Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту- 

оригинал или оверена копија
РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

4 Идејни пројекат у најмање два примерка, односно технички опис 
и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању

Овлашћени предузетник/правно лице

5 Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта

Ј.П. " Дирекција за изградњу, урбанизам, 
пројектовање и планирање и стамбене послове" 
Куршумлија

Доказ у уплати републичке административне таксе у износу од 
280,00 и 480,00 динара                                                                                                                   
жиро рачун број:   840-742221843-57  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Доказ у уплати општинске накнаде за услуге                                                                                                                
напомена: Износ накнаде зависи од врсте објекта и биће накнадно обрачуната 
пре издавања решења
жиро рачун број:   840-742251843-73 
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Потребна документација Надлежни орган/лице
1 Захтев (образац) Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25
2 Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту- 

оригинал или оверена копија
РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

3 Главни пројекат у 3 примерка Овлашћени предузетник/правно лице

4 Техничка контрола главног пројекта Овлашћени предузетник/правно лице

Доказ у уплати републичке административне таксе у износу од 
280,00 и 480,00 динара                                                                                                                   
жиро рачун број:   840-742221843-57  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Доказ у уплати општинске накнаде за услуге у износу од 150,00 
динара и 40,00 динара/м2                                                                                                                   
жиро рачун број:   840-742251843-73  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
( ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА,  ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА, ЗИДАНЕ ОГРАДЕ, ТРАФО-СТАНИЦА, ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, 
УКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА.....)
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НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ  И  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА

5
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Потребна документација Надлежни орган/лице
1 Захтев Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25
2 Решење о грађевинској дозволи - копија Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25
3 Потврда о пријави радова Одељење за привреду и локални економски 

развој, канцеларија 25
4 Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту- 

оригинал или оверена копија
РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

5 Копија плана са снимком објекта РГЗ - Служба за катастар непокретности 
Куршумлија

6 Главни пројекат са потврдом да је изведено стање једнако 
пројектованом, односно пројекат изведеног објекта

Овлашћени предузетник/правно лице

7 Сагласности других надлежних органа - по потреби
Доказ у уплати републичке административне таксе у износу од 
280,00 динара и  0.2% предрачунске вредности објекта                                                                                                                 
жиро рачун број:   840-742221843-57  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)

Доказ у уплати општинске накнаде за услуге у износу од 150,00 
динара и:                                                                                                           
830,00 динара       ( за физичка лица) 
1950,00 динара       ( за правна лица)
жиро рачун број:   840-742251843-73  
позив на број:        97        33-054            ( за физичка лица)
                                97         КБ-054ПИБ  ( за правна лица)
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ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ


