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ОПШТИНА ДЕРВЕНТА MUNICIPALITY DERVENTA

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA

Подносилац захтјева

ПРЕДМЕТ: ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ / УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Назив документа Институција Форма Коментар

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

( ПРИЈЕМНИ  ШТАМБИЉ )

07-01

Копија катастарског плана РУ за геодетске и 
имовинско-правне послове
 ПЈ Дервента

Оригинал Прибавља се по службеној 
дужности, на основу споразума
 са РУГИПП, ПЈ Дервента 
(остаје обавеза подносиоца да 
плати одговарајућу 
таксу/накнаду за овај 
документ, само га он лично не 
мора подносити)

Земљишно књижни уложак (ако за објекат 
није потребна грађевинска дозвола)

РУ за геодетске и 
имовинско-правне послове
 ПЈ Дервента

Оригинал Прибавља се по службеној 
дужности, на основу споразума
 са РУГИПП, ПЈ Дервента 
(остаје обавеза подносиоца да 
плати одговарајућу 
таксу/накнаду за овај 
документ, само га он лично не 
мора подносити)

Посједовни лист РУ за геодетске и 
имовинско-правне послове
 ПЈ Дервента

Оригинал Прибавља се по службеној 
дужности, на основу споразума
 са РУГИПП, ПЈ Дервента 
(остаје обавеза подносиоца да 
плати одговарајућу 
таксу/накнаду за овај 
документ, само га он лично не 
мора подносити)

Идејни пројекат (ако за објекат није потребна 
грађевинска дозвола)

Правно лице које има 
одговарајућу лиценцу за 
израду тех. Документације

Оригинал -

 Име, презиме, очево име / име 
одговорне особе у правном 

 Датум и мјесто рођења

 Број и мјесто издавања личне 
карте

 Пребивалиште –адреса  
становања / Адреса правног 

 ЈМБ/ЈИБ

 Контакт телефон

Врста објекта-радова Катастарска честица (к.ч. бр.)

Посједовни лист бр. Стари премјер (к.ч. број)

ЗК уложак бр. Катастарска општина (к. о.) 
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Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на бр./коментар

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е

Стручно мишљење и УТ услови (нема 
спроведбени документ, израђује се на основу 
Просторног плана Републике Српске)

Овлаштено правно лице Оригинал -

Сагласности на локацију објекта које се 
издају  на основу посебних закона, ако нису 
садржане у УТ условима (Сагласност на 
локацију Електродистрибуције, Сагласност 
Водовода и канализације,  Сагласност ЦЈБ 
Добој за запаљиве течности и гасове...)

Овлаштено правно лице Оригинал Прибављају се по службеној 
дужности на основу Споразума
 о унапређењу поступка 
издавања грађевинских и 
других дозвола из области 
грађења између општине 
Дервента и јавних предузећа

Изјава власника сусједних земљишта и 
објеката

Власник сусједног 
земљишта

Оригинал -

Доказ о легалности постојећег објекта, 
уколико је ријеч о доградњи, надограњи и 
промјени намјене постојећег објекта

Овлаштене институције и 
органи

Оригинал или 
овјерена копија

-

Рјешење о утврђивању обавезе спровођења 
процјене утицаја на животну средину и обиму
 процјене

Министарство за 
просторно уређење, 
грађевинарство и 
екологију РС

Оригинал или 
овјерена копија

-

Доказ о уплати таксе / накнаде Пошта, банка Оригинал -

Такса за издавање 
локацијских услова

20 КМ таксеном марком -
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(Датум подношења захтjева) (Потпис подносиоца захтјева)

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом): 8

Обавјештење: Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева - 7 дана

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани): Годину дана од дана издавања локацијских услова за објекте за које се издаје 
грађевинска, односно рок дефинисан локацијским условима за привремене 
објекте за које се не издаје грађевинска дозвола

Накнада за трошкове 
припреме урбанистичке 
документације за издавање 
локацијских услова

Чл. 5. Висина накнаде за обављање послова 
припреме урбанистичке документације утврђује 
се процентуално од утврђене грађевинске 
вриједности објекта. Грађевинска вриједност 
стамбеног објекта се добије тако да се планирана
 бруто површина објекта помножи са просјечном
 коначном грађевинском цијеном м2 корисне 
површине стамбеног и пословног простора коју 
својом Одлуком утврди Скупштина општине 
Дервента. Грађевинска вриједност пословног 
објекта утврђује се у бруто износу тако да се 
просјечна коначна грађевинска цијена м2 
корисне површине стамбеног и пословног 
простора коју својом одлуком утврђује 
Скупштина општине Дервента, помножи са 
коефицијентом намјене и то : - за објекте чија је 
намјена трговина, угоститељство, занатство и 
услуге у наведеним областима, друштвеним 
дјелатностима и слично, коефицијент износи 
1,20
- за објекте чија је намјена производња, 
коефицијент износи 0,80 
- за објекте чија је намјена складиште, 
коефицијент износи 0,60
- за спортске терене, базене, вјерске објекте и 
слично, коефицијент износи 0,4.
Чл. 6. Накнада за трошкове припреме 
урбанистичке документације за издавање 
локацијских услова утврђује се у износу за 
- Стамбене објекте тако да се грађевинска 
вриједност објекта утврђена у члану 5. став 2. 
Одлуке помножи са 0,08%. Минимална накнада 
износи 80 КМ.
 - Стамбено-пословне објекте тако да се 
грађевинска вриједност објекта утврђена у члану
 5. став 3. ове одлуке помножи са 0,08% за 
стамбени дио, а 0,20% за пословни дио. 
Минимална накнада износи 100 КМ. 
- Пословне објекте тако да се грађевинска 
вриједност објекта утврђена у члану 5. став 3. 
Одлуке помножи са 0,20%. Минимална накнада 
износи 100 КМ. 
- Објекте из члана 125. Закона (за које није 
потребна грађевинска дозвола) накнада износи 
70 КМ.

5550080125200339 Врста прихода - 
729124, Буџетска 
организација - 
9999999, Прималац - 
Буџет општине 
Дервента
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