
 

 

 

 

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ
НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

                                              

                                          
Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

AKTIVO



 

 

Каталогот на услуги на општина Лозово е систематски збир на сите услуги 
што ги нуди локалната самоуправа кон нејзините крајни корисници (граѓаните и 
бизнис заедницата).  

Целта на овој каталог е да им помогне на граѓаните на едно место да ги 
имаат сите потребни информации за полесно да стасаат  до посакуваната цел 
односно добивањето на конкретната услуга.  

Со помош на овој каталог на услуги граѓаните подготвени ќе одат во 
локалните самоуправи точно знаејќи кому треба да се обратат за да добијат 
одредена услуга, за колку време треба истата да ја добијат од општината и која 
е цената што треба да ја платат за услугата. 
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УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ 

 

Назив на услуга Решение за данок на промет 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за Данок на имот 
032/458-458  

Потребни документи -Барање 
-Даночна пријава за утврдување на данок на промет 
-Решение за утврдување на износот на данок на 
промет 
-Договор 

Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 50,00 денари административна такса за Барање 

250,00 денари административна такса за Решение 
на сметка 840-143-03182 
Приходна шифра 722315  
Примач Трезорска сметка на Општина Лозово 
Банка на примач НБРМ 
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Назив на услуга Решение за данок на наследство и подарок 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за Данок на имот 
032/458-458 

Потребни документи -Барање 
-Даночна пријава за утврдување на данок на 
наследство и подарок; 
-Решение за утврдување на износот на данок на 
наследство и подарок 
-Договор за подарок или наследно решение 

Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 50,00 денари административна такса за Барање 

250,00 денари административна такса за Решение 
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Назив на услуга Решение за комунална такса за фирмарина  
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за Данок на имот 
032/458-458 

Потребни документи -Решение од Централен регистар за регистрација на 
фирма/направена промена 

Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 50,00 денари административна такса 

Годишно задолжување на фирмите  
 

 

Назив на услуга Уверение за платени даноци 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за Данок на имот 
032/458-458 

Потребни документи -Барање 
-Копија од лична карта 

Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 50,00 денари административна такса 
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Назив на услуга Решение за данок на имот 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за Данок на имот 
032/458-458 

Потребни документи -Даночна пријава за пријавување на нов имот или 
промена во имотната сопственост, 
– Имотен лист не постар од 6 месеци ( оригинал), 
– Купопродажен договор 
– Судска пресуда / оставинско решение 
– Лична карта-фотокопија 

Рок  на реализација 15 дена  
Цена на услугата 50,00 денари административна такса 
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Назив на услуга Потврда за (не)поседување на деловен простор  
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за Данок на имот 
032/458-458 

Потребни документи -Барање 
-Копија од лична карта 

Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 100,00 денари административна такса 
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УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

 

Назив на услуга Потврда за аплицирање по повик на Агенција за 
финансиска поддршка во земјоделието и рурален 
развој 

Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за локален економски развој 
032/458-458   

Потребни документи -Барање 
-Имотен лист 
-Копија од лична карта 

Рок на реализација 1 ден 
Цена на услугата 100,00 денари административна такса 
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УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗАМ 

Назив на услуга Одобрение за Елаборат за животна средина 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

Потребни документи Елаборат за заштита на животна средина 
Рок на реализација 5 дена 
Цена на услугата 650,00 денари административни такси 

 

Назив на услуга Извод од урбанистички план 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

Потребни документи - Барање; 
- Копија од катастарски план за катастарска парцела; 
- Имотен лист; 
- Потврда за платени административни такси 

Рок на реализација 5 дена 
Цена на услугата 1550,00 денари административна такса 
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Назив на услуга Одобрение за градба 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

Потребни документи -Основен проект во три примероци со извештај за 
ревизија за основниот проект; 
-Доказ за право за градење; 
-Геодетски елаборат за нумерички податоци за 
градежното земјиште;  

Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 1550,00 денари административна такса 

 

Назив на услуга Решение за градба  
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

Потребни документи -Инфраструктурен проект 
Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 1550,00 денари административна такса 
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Назив на услуга Одобрение за реконструкција на градба 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

Потребни документи -Основен проект; 
-Ревизија; 
-Извод од катастарски план; 
-Имотен лист; 
-Мислење од ИЗИИС 

Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 1550,00 денари административна такса 
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Назив на услуга Решение за измени во тек на градба 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за урбанизам, заштита на животна 
средина и енергетска ефикасност 

Потребни документи Основен проект;  
Ревизија;  
Одобрение од претходен проект;  
Извод од план 

Рок на реализација 15 дена 
Цена на услугата 550,00 денари административна такса 
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Назив на услуга Решение за утврдување на правен статус на 
бесправно изградени објекти 

Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

Потребни документи -Геодетски елаборат 
-Копија од лична карта/Извод од Централен регистар 
-Доказ дека е приклучен на комунална 
инфраструктура пред 02.03.2011 година 

Рок на реализација 5 дена 
Цена на услугата 300,00 денари административна такса 

1 евро по метар квадратен 
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УСЛУГИ ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ 

 

Назив на услуга Пристап до информации од јавен карактер 
Надлежно 
одделение/контакт 

Одделение за правни работи  
032/458-458 

Потребни документи -Барање за слободен пристап до информации од 
јавен карактер 

Рок на реализација Максимум до 30 дена 
Цена на услугата / 
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“ГО и Медиуми против корупција-Коалиција за нулта толеранција” поддржан од ЕУ а го 
спроведуваат ТМ и НВО Инфоцентар. 

Оваа публикација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. За 
содржината на публикацијата единствено е одговорно Здружението Центар  на активни 
граѓани АКТИВО и таа не мора да ги одразува гледиштата на Европската Унија.   

 

 

 

 

 

 

 

Проектот е финансиран од Европската Унија  
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