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ПРЕДМЕТ: ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

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):

 - Допринос за финансирање послова премјера и успостављање катастра непокретности; 0,3% предрачунске цијене грађевинских 

(Подносилац захтјева)

(Адреса)

(Контакт телефон)

Врста објекта

Статус објекта

Улица

Насеље

К.ч. број

К.О.

Опис изведених радова

- Копија катастарског плана; Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, у форми 'Оригинал' документа; 

Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне 

послове, уколико странка може да идентификује парцелу (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)

- Доказ о власништву; Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, у форми 'Оригинал / овјерена копија' 

документа; Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-

правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)

- Грађевинска дозвола за постојећи објекат (ако се ради о извршеној доградњи, надоградњи, адаптацији или санацији); Одјељење 

за просторно уређење и грађење, у форми 'Овјерена копија' документа; Прибављање по службеној дужности уколико се ради о 

документу које је Одјељење издало након 2006. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)

- Употребна дозвола за постојећи објекат (ако се ради о извршеној доградњи, надоградњи, адаптацији или санацији); Одјељење за 

просторно уређење и грађење, у форми 'Овјерена копија' документа; Прибављање по службеној дужности уколико се ради о 

документу које је Одјељење издало након 2006. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)

- Техничка документација (у два примјерка); Правно лице са лиценцом за израду техничке документације, у форми 'Оригинал' 

документа

- Скица снимања објекта; РУГИП или овлаштено правно лице за геодетске послове, у форми 'Оригинал / овјерена копија' документа

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

- Уколико се ради о индивидуалним објектима бруто грађевинске површине преко 400 м2 и пословним објектима странка 

доставља документацију као у поступку издавања грађевинске дозволе.; /, у форми '/' документа

Страна 1 од 204.08.Шифра:



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

радова

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

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

 - Накнада за легализацију; До 100м2 површине 100 КМ, 100-200 м2 500 КМ, 200-300 м2 1000 КМ, 300-400 м2 2000 КМ, за објекте 

преко 400 м2 и за пословне објекте накнаде се утврђује као рента у поступку издавања грађевинске дозволе (без попуста), за захтјеве

 запримљене од 18.07.2018. плаћа се рента и накнада за уређење као у поступку грађевинске дозволе (без попуста)

 - Накнада за стручно мишљење и УТУ услове (кад их ради општина); 150 КМ за објекте за које треба грађевинска дозвола и 100 КМ за

 објекте за које не треба грађевинска дозвола
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