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ОПШТИНА ДЕРВЕНТА MUNICIPALITY DERVENTA

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA

Подносилац захтјева

ПРЕДМЕТ: ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Назив документа Институција Форма Коментар

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

( ПРИЈЕМНИ  ШТАМБИЉ )

07-02

Локацијски услови (осим за стамбене и 
стамбено-пословне објекте испод 400 м² - чл. 
128. став 3. Зак. о ур пр и гр, ако се не ради о 
сложеним објектима)

Одјелење за просторно 
уређење

Оригинал или 
овјерена копија

-

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)

Доказ о ријешеним имов- правним односима 
(З.К. Извадак, Посједовни лист или др. доказ 
предвиђен чл. 128-130. Зак. о ур. пр. и гр.)

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)

Главни пројекат у три примјерка Овлаштена пројектанска 
кућа

Оригинал или 
овјерена копија

-

Извјештај о ревизији техничке документације 
(осим за стамбене и стамб-пословне објекте 
до 200 м²)

Правно лице овлашћено за
 ревизију

Оригинал -

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

 ЈМБГ/ЈИБ

 Пребивалиште – адреса  
становања / Адреса правног 

 Контакт телефон

Врста објекта/радова Број катастарске честице 

Број посједовног листа Ознака катастарске општине 

Број к.ч. према старом премјеру Број ЗК улошка
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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

Електроенергетска сагласност МХ „ЕРС“ МП а.д. 
Требиње ЗП „Електро 
Добој“ а.д. Добој, Радна 
јединица Дервента

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

Сагласност ВиК Комунално предузеће 
Комуналац а.д. Дервента

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

Сагласност на пројектоване мјере заштите 
пожара (сем индивидуално-стамб. објеката)

МУП РС, Центар јавне 
безбједности Добој

Оригинал или 
овјерена копија

-

Сагласност на прикључак на магистрални, 
регионални, локални и некатегорисани пут 
(условно)

ЈП Путеви РС 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

Водопривредна сагласност Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности

Оригинал или 
овјерена копија

-

Рјешење о претварању пољоп. у грађ. 
земљиште / Пољопривредна сагласност (ако 
се земљиште води као пољопривредно)

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности

Оригинал или 
овјерена копија

-

Еколошка дозвола (за објекте за које се по 
закону тражи еколошка дозвола)

Одјелење за просторно 
уређење

Оригинал или 
овјерена копија

-

Извјештај и потврда о нострификацији (ако је 
пројекат израђен по прописима других 
земаља

Овлашћено правно лице Оригинал -

Доказ о уплати накнаде за финансирање 
премјера катастра и некретнина

Пошта, банка Оригинал -

Доказ о уплати опоштинских такси / накнада Пошта, банка Оригинал -

Накнада виших органа 
власти - Финансирање 
премјера катастра и 
некретнина

0,3% од  предрачунске вриједности грађевинских
 радова

555-00700225176-43 -

Такса за издавање одобрења 
за грађење

Одобрење за грађење се плаћа према 
предрачунској вриједности објекта, и то: 1. до 
100.000 КМ- 0,3% на предрачунску вриједност 
објекта, 2. преко 100.000 КМ - 0,5% на 
предрачунску вриједност објекта, али не више од
 10.000 КМ

5550080125200339 Врста прихода - 
722121; Буџетска 
организација - 
9999999, Прималац - 
Буџет општине 
Дервента
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(Датум подношења захтjева) (Потпис подносиоца захтјева)

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом): 10 (2 дана за преглед потпуности захтјева)

Обавјештење: Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева - 10 дана

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани): Документ престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је изадата дозвола
  не почне у року од три године

Накнада за ренту Као основица за израчунавање ренте служи 
просјечна коначна грађевинска цијена m² за 
2016. год у износу од 680 KM . Основица се 
множи са коефицијентом који по зонама износи: 
а) прва зона - 6%, б) друга зона - 5%, в) трећа 
зона - 4%, г) четврфта зона - 3%, д) пета зона - 
2%, ђ) шеста зона - 1%. Прва зона  у цјелости се 
утврђује као зона погодна за грађење у којој је у 
потпуности изграђена инфраструктура у складу 
са документима просторног уређења те се рента 
додатно увећава за 10 %.

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

Накнада за трошкове 
уређења градског 
грађевинског земљишта

Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта утврђује се по јединици 
корисне површине објекта (KM/m2) садржане у 
пројекту на основу којег се издаје грађевинска 
дозвола и то у процентима од износа трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта који је
 утврђен у чл. 2. став 1. ове одлуке, према зонама
 и то:
- за прву зону 22%, што износи 34,14 KM/m2,
- за другу зону 18%, што износи 27,94 KM/m2,
- за трећу зону 14%, што износи 21,73 KM/m2,
- за четврту зону 10%, што износи 15,52 KM/m2,
- за пету зону 8%, што износи 12,42 KM/m2,
- за шесту зону 4%, што износи 6,21 KM/m2.

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