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ПРЕДМЕТ: УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ

Подносим захтјев са сљедећим подацима (читко попунити):

ПРИЛОГ:

Таксе / накнаде  (наведене су све таксе и накнаде које се односе на овај поступак):

 - Градска административна такса; Индивидуални стамбени објекти 25 КМ, индивидуални стамбено-пословни 40 КМ, пословни 

објекти до 400 м2 и објекти јавне инфраструктуре 60 КМ, објекти колективног становања и објекти преко 400 м2 80 КМ

(Подносилац захтјева)

(Адреса)

(Контакт телефон)

Улица 

Кућни број

К.ч. број

К.О.

- Потврда о извршеном геодетском снимању објекта (ажуран геодетски снимак); РУГИП или правно лице са лиценцом, у форми 

'Оригинал' документа

- Доказ о извршеном снимању подземних инсталација; РУГИП или правно лице са лиценцом, у форми 'Оригинал' документа

- Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта; Извођач радова, у форми 'Оригинал' документа

- Извјештај надзорног органа; Надзорни орган, у форми 'Оригинал' документа

- Енергетски цертификат зграде; Овлаштено правно лице, у форми 'Оригинал' документа

- Грађевинска дозвола; Одјељење за просторно уређење и грађење, у форми 'Копија' документа

- Електроенергетска сагласност; РЈ "Електродистрибуција" Градишка, у форми 'Оригинал / овјерена копија' документа; 

Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП "Електропривреда" а.д. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа 

таксу/накнаду)

- Сагласност ЈП Путеви РС (ако је објекат у заштитном појасу магистралног или регионалног пута или се врши прикључак на исти); ЈП

 "Путеви Републике Српске", у форми 'Оригинал / овјерена копија' документа; Прибављање по службеној дужности по 

потписивању споразума са ЈП „Путеви Републике Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)

- Водна дозвола (ако су претходно тражене водне смјернице и водна сагласност); ЈУ "Воде Српске" Бијељина, у форми 'Оригинал / 

овјерена копија' документа; Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина 

(подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)

- Еколошка дозвола; Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС или Одјељење за просторно уређење и 

грађење, у форми 'Копија' документа; Прибављање по службеној дужности када је еколошку дозволу издало општинско Одјељење

 за просторно уређење и грађење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)

- Противпожарна сагласност; МУП РС, у форми 'Оригинал / овјерена копија' документа

- Доказ о уплати градске административне таксе; Пошта, у форми 'Оригинал' документа

- Доказ о уплати накнаде; Банка или пошта, у форми 'Оригинал' документа

Страна 1 од 204.04.Шифра:



(Датум подношења захтjева) (Читак потпис подносиоца захтјева/пуномоћника)

 - Трошкови техничког прегледа; индивидуални стамбени објекти и помоћни до 200м2 БГП 250 КМ а за сваки наредни м2 1 КМ

стамбено пословни, пословни, производни, колективно становање, јавне службе, спорт, привреда до 50м2 БГП 350 КМ а за сваки 

наредни м2 1.5 КМ (маx 10000 КМ)

бензинске станице 0.5% инвестиционе вриједности (мин. 2500 КМ, маx 7500 КМ)

подземни резервоари (као допунски садржаји) 600 КМ

путеви, мостови, водовод, канализација, јавна расвјета 750 КМ

електроенергетске, тт. и други инфраструктурни објекти 0.5% инвестиционе вриједности (мин. 1000 КМ, маx 10000 КМ)

базне станице мобилне телефоније 2500 КМ

котловнице 600 КМ

Страна 2 од 204.04.Шифра:


