ЛИСТА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ПРИВРЕДУ
ГРАЂАНСКА СТАОА
33 ГС

Разгледаое и преписиваое списа предмета

П/И

КПМУНАЛНП СТАМБЕНИ ППСЛПВИ
1 КС

Исељеое бесправнп усељених лица из стана или заједнишких прпстприја
стамбене зграде

И

2 КС

Даваое у закуп станпва у јавнпј свпјини ЈЛС

И

4 КС

Увереое п свпјини на ппсебнпм делу зграде

И

5 КС

Увереое п времену изградое пбјекта

И

6 КС

Ппстављаое маоих мпнтажних пбјеката на јавним и псталим ппврщинама

И

7 КС

Увереое п регистрпваним стамбеним зградама

И

8 КС

Регистрација скупщтине станара/савета станара

И

9 КС

Пдпбреое за ппстављаое пгласнпг средства

И

10 КС Заузеће јавне ппврщине за утпвар-истпвар рпбе, пгревнпг, грађевинскпг и другпг
материјала
11 КС Пдпбреое за раскппаваое јавне ппврщине

И
И

12 КС Пдпбреое за изградоу и ппстављаое сппменика и сппмен пбележја на
ппврщинама јавне намене

И

13 КС Пдпбреое за ппстављаое надстрещница за склаоаое људи у јавнпм превпзу

И

14 КС Пдпбреоа за уклаоаое дрвећа из дрвпреда, парка или са друге јавне ппврщине

И

САПБРАЋАЈ
1С

Привремена пбустава сапбраћаја

И

2С

Регистрација и пвера реда впжое за градски и приградски превпз

И

3С

Измена рещеоа п технишкпј регулацији сапбраћаја (пдређиваое аутпбуских
стајалищта, пдређиваое јавних паркиралищта на кпјима се плаћа такса за
паркираое, категпризација јавних паркиралищта према зпнама и дпзвпљенпм
времену паркираоа, пдређиваое зпна щкпле, пдређиваое једнпсмерних путева
и улица, измена реда впжое, забрана сапбраћаја...)
И

4С

Пбављаое такси превпза на теритприји насељенпг места и дпдела светлеће табле
са евиденципним брпјем за впзилп и преглед такси впзила и дпдела такси дпзвпле
или другпг акта кпјим се утврђује ппдпбнпст впзила
И

5С

Пбављаое ппслпва такси впзаша и издаваое такси дпзвпле за впзаша

И

6С

Пдпбреое за кретаое теретних впзила улицама у кпјима је утврђеним режимпм
сапбраћаја забраоенп кретаое истим

И

7С

Дпнпщеое рещеоа кпјим се ппставља, замеоује, дппуоује и пбнавља сапбраћајна
сигнализација
И

8С

Даваое сагласнпсти на сапбраћајни прпјекат за спрпвпђеое утврђенпг режима
сапбраћаја

И

Утврђиваое путева и улица у кпјима се забраоује сапбраћај или сапбраћај
пдређене врсте впзила

И

Улазак впзила у пещашку зпну / трг

И

9С

10 С

ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
1 ЗЖС Пдлушиваое п пптреби прпцене утицаја на живптну средину

П

2 ЗЖС Пдређиваое пбима и садржаја Студије п прпцени утицаја

П

3 ЗЖС Испуоенпст услпва прпстпра и ппреме, у ппгледу защтите живптне средине, за
пбављаое привредне делатнпсти

П

4 ЗЖС Испуоенпст услпва у ппгледу живптне средине пбјекта у кпме се пбавља енергетска
делатнпст
П
5 ЗЖС Даваое сагласнпсти на студију п прпцени утицаја на живптну средину

П

6 ЗЖС Пдлушиваое п пптреби израде прпцене утицаја затешенпг стаоа на живптну
средину

П

7 ЗЖС Пдређиваое пбима и садржаја студије п прпцени утицаја затешенпг стаоа на

живптну средину

П

8 ЗЖС Пдлушиваое п пптреби ажуриране студије п прпцени утицаја на живптну средину П
9 ЗЖС Пдређиваое пбима и садржаја ажуриране студије п прпцени утицаја на живптну
средину

П

10 ЗЖС Даваое сагласнпсти на ажурирану студију п прпцени утицаја на живптну средину

П

12 ЗЖС Даваое сагласнпсти на Студију затешенпг стаоа п прпцени утицаја прпјекта на
живптну средину

П

14 ЗЖС Дпзвпла за сакупљаое, трансппрт, складищтеое, третман или пдлагаое неппаснпг
или инертнпг птпада
П
15 ЗЖС Пптврда п изузимаоу пд пбавезе прибављаоа дпзвпле управљаоа птпадпм

П

16 ЗЖС Пдпбреое за лпкацију за третман птпада у мпбилнпм ппстрпјеоу

П

17 ЗЖС Издаваое интегрисане дпзвпле

П

18 ЗЖС Ревизија интегрисане дпзвпле

П

19 ЗЖС Прпдужеое рпка важнпсти интегрисане дпзвпле

П

20 ЗЖС Дпзвпла за рад стаципнарних извпра загађеоа

П

21 ЗЖС Дпзвпла за управљаое хемикалијама

П

УРБАНИЗАМ И ИМПВИНСКП ПРАВНИ ППСЛПВИ
1 УИП Инфпрмацију п лпкацији

И

2 УИП Пптврђиваое урбанистишкпг прпјекта

И

3 УИП Пптврђиваое прпјекта парцелације/препарцелације

И

4 УИП Сагласнпст за исправку граница парцеле

И

6 УИП Пзакпоеое пбјекта (када се ради п сампсталнпм пбјекту)

П

7 УИП Пзакпоеое надзиђиваоа, претвараоа заједнишких прпстприја зграде у стан
или ппслпвни прпстпр или припајаое заједнишких прпстприја суседнпм стану

П

8 УИП Пзакпоеое ппсебнпг физишкпг дела зграде

П

9 УИП Пзакпоеое кпмуникаципних мрежа и уређаја и линијских пбјеката

П

10 УИП Уклаоаое пбјеката склпних паду (шлан 167 ЗПИ)

П

11 УИП Уклаоаое пбјекта пп захтеву власника (шл. 168 ЗПИ)

П

12 УИП Административни пренпс неппкретнпсти

П

13 УИП Пптпуна експрппријација

П

14 УИП Непптпуна експрппијација

П

15 УИП Деекспрппријација

П

16 УИП Утврђиваое права кприщћеоа на земљищту у кприст власника незакпнитп
изграђенпг пбјекта у складу са шл. 10 ст. 16 Закпна п пзакпоеоу пбјеката

П

17 УИП Пдређиваое земљищта за редпвну упптребу пбјекта

П

18 УИП Прибављаое неизграђенпг грађевинскпг земљищта на пснпву сппразума са
власникпм земљищта

П

19 УИП Пдређиваое накнаде за експрпприсану неппкретнпст

П

20 УИП Птуђеое неизграђенпг грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини путем јавнпг пгласа П
21 УИП Даваое у закуп неизграђенпг грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини путем јавнпг
пгласа
П
22 УИП Усппстављаое права службенпсти на грађевинскпм земљищту у јавнпј свпјини
јединице лпкалне сампуправе.

П

23 УИП Птуђеое неизграђенпг грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини путем неппсредне
ппгпдбе
П
24 УИП Даваое у закуп неизграђенпг грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини путем
неппсредне ппгпдбе

П

25 УИП Претвараоа права кприщћеоа неизграђенпг грађевинскпг земљищта у правп
свпјине уз накнаду

П

26 УИП Претвараое права кприщћеоа изграђенпг грађевинскпг земљищта у правп
свпјине уз накнаду

П

27 УИП Засниваое права закупа на грађевинскпм земљищту кпје ппдлеже примени
Закпна п кпнверзији

П

ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ
2 ЛЕР Издаваое увереоа п статусу предузетника
(за предузетнике регистрпване пре 2006.)

П

3 ЛЕР Категпризација угпститељских пбјеката за смещтај: куће, апартмани, спбе и сепска
туристишка дпмаћинства
П
4 ЛЕР Израда инвестиципнпг прпграма на захтев улагаша

П

5ЛЕР

П

Фпрмираое прпјектнпг тима на захтев улагаша

РУРАЛНИ РАЗВПЈ
1 РР

Впдни услпв

П

2 РР

Впдна сагласнпст

П

3 РР

Впдна дпзвпла

П

4 РР

Прпмена намене пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта у грађевинскп земљищте П

5 РР

Издаваое увереоа за претрпљену щтету и прпцену щтете пд елементарних и
других неппгпда

И

Издаваое пптврде пргана ЈЛС да за предметну инвестицију ппднпсилац захтева
не кпристи ппдстицаје из средстава бучета ЈЛС

И

6 РР

ЛПКАЛНА ППРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
2 ЛПА Ппрез на импвину правних лица

И

3 ЛПА Пријава за утврђиваое пбавеза пп пснпву лпкалне кпмуналне таксе у складу са
шланпм 15 Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе

И

4 ЛПА Пријава за утврђиваое псталих лпкалних јавних прихпда

И

5 ЛПА Издаваое увереоа п измиреним пбавезама пп пснпву лпкалних јавних прихпда

И

6 ЛПА Издаваое ппрескпг увереоа

И

7 ЛПА Накнада за защтиту и унапређеое живптне средине

И

8 ЛПА Преглед стаоа ппрескпг дуга

И

9 ЛПА Пдлагаое плаћаоа дугпванпг ппреза

И

10 ЛПА Птпис дугпваоа пп пснпву застарелпсти пптраживаоа

И

11 ЛПА Птпис камате пп пснпву неуредне дпставе

И

12 ЛПА Птпис плаћаоа дугпванпг ппреза

И

13 ЛПА Ппвраћај вище или ппгрещнп наплаћенпг ппреза

И

14 ЛПА Усаглащаваое стаоа пп рашунима ппреских пбвезника

И

Легенда:
И – извпрни ппступци
П – ппверени ппступци

