
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР, Карађорђева 2, Прњавор                            О 4.2.104 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције – Одсјек за стамбено-комуналне послове, 051-660-899, 

stambeno@pranjavor.ba 

                       (назив организационе јединице, број телефона, e-mail) 

 

ПРЕДМЕТ: Утврђивање висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта 

                      и ренте 
                   (назив административног/управног поступка) 

 

 

 

 

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: ___________________________________ 

СЈЕДИШТЕ:________________________________________________ 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК:___________________________________ 

ЈИБ: _______________________________________________________ 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН / e – mail:_______________________________ 

1.  ПЛ број_______________________________________________________________ 

    

Прилози и форма документа:  

 

Редни 

број 

Назив документа Документ издаје/ посједује Форма Коментар 

1. Локацијски услови са УТ 

условима 

Одјељење за просторно 

уређење 

Копија   

2.  

Копија катастарског  

плана  

Републичка управа за 

геодетске и имовинско правне 

послове  

Копија  

3.  

Главни пројекат  

Овлаштено правно лице за 

геодетске послове  

Оригинал  

4. Извјештај о обављеној 

ревизији пројекта осим за 

индивидуалне стамбене 

објекте до 200 м2 

Овлаштено правно лице Оригинал  

5.  

 

Пољопривредна 

сагласност 

Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

Копија Пољопривредна 

сагласност је потребна 

ако је прописана 

локацијским условима 

 

Рок за рјешавање захтјева странке: Рок за рјешавање потпуног захтјева странке 15 дана. 

IME  

ПРЕЗИМЕ  

ИМЕ РОДИТЕЉА  

ДАТУМ И МЈЕСТО 

РОЂЕЊА 

 

 

ЈМБ  

ЛИЧНА КАРТА  

                                      (број и мјесто издавања) 

АДРЕСА 

СТАНОВАЊА 

 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  



Назив и висина таксе и/или накнаде: 

Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта 

(по м2 за: I зона-34,00 КМ по 1м2, II зона-29,00 КМ по 1м2, III зона-23,00 КМ по 1м2, IV зона-17,00 КМ 

по 1м2, V зона-11,00 КМ; Зависно од корисне површине по 1м2, зоне градског грађевинског земљишта и 

просјечне коначне цијене 1м2 за претходну годину зависно од коначне грађевинске цијене 1м2 корисне 

стамбене површине и пословног простора за претходну годину ( 590 КМ по м2 за 2014.)  и зоне у 

фиксном проценту и то: I зона  6%, II зона  5%, III зона  4%, IV зона  3%, V зона 2%. 

Рачун јавних прихода општине Прњавор број 5550070021570729, Врста прихода 722411. 

Рента 

(по м2 за: I зона-34,80 КМ по 1м2, II зона-29,00 КМ по 1м2, III зона-23,20 КМ по 1м2, IV зона-17,40 КМ 

по 1м2, V зона-11,60 КМ по 1м2; Зависно од корисне површине по 1м2, зоне градског грађевинског 

земљишта и просјечне коначне цијене 1м2 за претходну годину ( 590 КМ за 2014. годину). Утврђује се 

процентуално од коначне грађевинске цијене 1м2 корисне стамбене површине и пословног простора за 

претходну годину, а зависно од зоне у фиксном проценту и то: I зона  6%, II зона  5%, III зона  4%, IV 

зона  3%, V зона 2%) Рачун јавних прихода општине Прњавор број 5550070021570729, Врста 

прихода 721223. 

 

У Прњавору,           Подносилац захтјева 

Дана__________________                                                       ___________________________ 

 

ШИФРА: СКПИ 21 


