
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР, Карађорђева 2, Прњавор                                              О 4.2.40 
Одјељење за просторнo уређење 051/660-905 локал 220 ;  urbanizam@opstinaprnjavor.net       
                       (назив организационе јединице, број телефона, e-mail) 

 
ПРЕДМЕТ:  Грађевинска дозвола                 
                      (назив административног/управног поступка) 

 
 

 

 
 
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: ___________________________________ 

СЈЕДИШТЕ:________________________________________________ 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК:____________________________________ 

ЈИБ: _______________________________________________________ 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН / e – mail:_______________________________ 

 
Намјена објекта________________________________________________________ 
 
 Парцела к.ч (стари и нови премјер) и  
К.О.__________________________________________________________________ 
  
Врста објекта__________________________________________________________ 
 
Сврха издавања_________________________________________________________ 

   
 Прилози и форма документа:  
 
Редни 
број 

Назив документа Документ издаје/ посједује Форма Коментар 

1. Локацијски услови са УТ 
условима 

Одјељење за просторно уређење  Оригинал  

2. Главни пројекат  Овлаштено правно лице  Оригинал  
3. Извјештај о обављеној 

ревизији техничке 
документације за пројекте 
преко 200 м2  

 
Овлаштено правно лице 

 
Оригинал 

 

4. Доказ о ријешеним 
имовинско-правним односима  

Републичка управа за геодетске и 
имовинско праве послове 

Оригинал/ 
овјерена копија 

 

5. Еколошка дозвола  Одјељење за просторно уређење  Оригинал  
6. Рјешење о утврђивању висине 

накнаде и ренте  
Одјељење за стамбено-
комуналне послове и инвестиције 

Оригинал  

ИМЕ  

ПРЕЗИМЕ  

ИМЕ РОДИТЕЉА  

ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА  

 

ЈМБ  

ЛИЧНА КАРТА  

                                      (број и мјесто издавања) 

АДРЕСА СТАНОВАЊА  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  



7. Документи прописани 
локацијским условима 
(противпожарна сагласност, 
сагласност 
електродистрибуције,                  
сагласност водовода, 
геомеханичко испитивање 
тла, сагласност сусједа, 
елаборат о енергетској 
ефикасности...)  

 
 
Надлежно правно лице или 
сусјед   

 
 
Оригинал 

 

 
Рок за рјешавање захтјева странке: Рок  за рјешавање потпуног захтјева странке 10 дана. 
 
Назив и висина таксе и/или накнаде:  
Финансирање премјера катастра и некретнина: 0,3% предрачунске врједности грађевинских радова 
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне пслове број рачуна 555-007-00225176-43. 
 
Општинска административна такса: 0,3% инвестиционе вриједности објекта из пројекта.Ако је инвестициона 
вриједност из главног пројекта мања од просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 изграђене корисне стамбене 
површине утврђене Одлуком о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м2 корисне стамбене површине 
за претходну годину,као основица за обрачун таксе примјењивaће се износ који се добије као производ  корисне 
површине објекта и цијене м2 корисне стамбене површине из Одлуке о утврђивању просјечне коначне цијене м2 
корисне стамбене површине на подручју општине Прњавор за претходну годину , осим ако се ради о главном 
пројекту за изградњу монтажних и помоћних објеката и надстрешница.  За одобрење за грађење економских 
објеката у пољопривреди 0.15% од предрачунске вриједности објекта из пројекта. 
Рачун јавних прихода општине Прњавор број 555-007-00215707-29, Врста прихода 722121. 
 
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта: Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта утврђује се по јединици корисне површине објекта (КМ/м2) у процентима од износа 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта који се утврђује општинском одлуком сваке године. 
Рачун јавних прихода општине Прњавор број 555-007-00215707-29, Врста прихода 722411. 
 
Рента: Висина ренте утврђује се у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра 
корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године, која се утврђује општинском одлуком 
сваке године. 
Рачун јавних прихода општине Прњавор број 555-007-00215707-29, Врста прихода 721223. 
 
 
Напомена: За потребе поступка ПОЉ 5 (водна дозвола), грађевинска дозвола се поред странке, архиве и 
инспектора доставља Одјељењу за пољопривреду, водопривреду ишумарство. 
 
 
У Прњавору,           Подносилац захтјева 
 
Дана__________________                                                       ___________________________ 
 
 
 
ШИФРА: ПУ 2 


