
 

 
 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ИЗГРАДЊИ 

ПОСЕБНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 
 
 

- типски кабинете РБС, стубне трафо станице, носачи антена, контејнер за смештај телекомуникационе опреме 

и уређаја, типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај телекомуникационе опреме, 

микроровови за оптичке и друге каблове и сл, појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, 

- објекти противградне одбране; типски кабинети базних станица на одговарајућим 

носачима,  

- носачи антена са антенама осим параболичних антена радио-станица свих намена чији пречник није 

- већи од 2,5 м (изузев антенских система земаљских сателитских станица), контејнери за смештај 

телекомуникационе опреме и уређаја, типски ормани за унутрашњу и спољашњу 

- монтажу за смештај телекомуникационе опреме, микроровови за оптичке и друге 

каблове и слично; 

- појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део нисконапонске електродистрибутивне 

мреже који обухвата подземни 10 кВ или 20 кВ вод, 

- прикључци на изграђену дистрибутивну гасну мрежу; типски топловодни прикључци; 

- уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат; 

- ограде; 

 

За то је потребно приложити: Правно лице које издаје документ: 

Захтев 
Захтев се може преузети и попунити у Одељењу (за физичка лица), 

за правна лица се подноси на меморан. од стране овлашћеног лица. 

Копија плана 
Републички геодетски завод – Служба за катастар 

непокретности ШИД 

Доказ о праву својине 
Републички геодетски завод – Служба за катастар 

непокретности ШИД 

Идејни пројекат Пројектни биро 

 
Такса у износу од: 660,00 динара код изградње нових објекта, а 330,00 динара за радове на постојећем објекту, уплатити 
на жиро рачун број 840 - 742221843 - 57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике 
Србије, позив на број 97 66 237 

Локалне таксе за потврду (у складу са тарифним бројем 1.) износе : 100,00 динара, жиро рачун број: 840-742251843-73, 
шифра плаћања за физичка лица: 153. Шифра плаћања за правна лица 250,  модел 97, позив на број 66-237. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


