
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР, Карађорђева 2, Прњавор                               О 4.2.71 

Одјељење за просторнo уређење – Одсјек за управно-правне послове и заштиту         

животне средине ; 051-660-905 локал 220 ;  urbanizam@prnjavor.ba____________       

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

 

ПРЕДМЕТ: Накнадна грађевинска и употребна дозвола (легализација објекта) 

                                                          (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__________________________________________________________ 

 

 Прилози и форма документа:  

 

Редн

и 

број 

Назив документа Документ издаје/ 

посједује 

Форма Коментар 

1. Геодетски снимак ситуације стварног 

изведеног стања бесправно изграђеног 

објекта  

Овлаштено правно 

лице  

Oригинал  

2. Доказ о власништву са копијом 

катастарског плана  

Републичка управа за 

геодетске и имовинско 

правне послове 

 

Oригинал 

 

3. Пројекат изведеног стања  Овлаштено правно 

лице  

Oригинал  

4. Записник о извршеном вјештачењу о 

техничкој исправности и механичкој 

отпорности објекта 

Овлаштено правно 

лице  

Oригинал  

5. Еколошка дозвола ако је прописано 

посебним законом  

Одјељење за просторно 

уређење 

 Kопија  

ИМЕ  

ПРЕЗИМЕ  

ИМЕ РОДИТЕЉА  

ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА  

ЈМБ  

ЛИЧНА КАРТА  

                                      (број и мјесто издавања) 

АДРЕСА СТАНОВАЊА  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  



6.  

 

Доказ о припадности повлаштеним 

категоријама  

Одјељење за борачко 

инвалидску заштиту 

или Министарство 

рада и борачко 

инвалидске заштите РС 

или друга надлежна 

институција 

 

 

 Kопија 

 

7. Доказ о плаћеним трошковима, 

накнадама и таксама  

Банка  Kопија  

8. Документи прописани локацијским 

условима  (противпожарна сагласност, 

сагласност електродистрибуције, 

сагласност водовода, геомеханичко 

испитивање,сагласност сусједа)  

 

Надлежна институција  

Oригинал  

 

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 565-5014300000257. 
 

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: 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 по 1м2 

Рачун јавних прихода општине Прњавор број 555-007-00215707-29, Врста прихода 722411. 
 

Рента: I зона-34,20 КМ по 1м2, II зона-28,50 КМ по 1м2, III зона-22,80 КМ по 1м2, IV зона-17,10 КМ по 1м2, V 

зона-11,40 КМ по 1м2 

Рачун јавних прихода општине Прњавор број 555-007-00215707-29, Врста прихода 721223. 
 

Накнада за легализацију: плаћа се у фиксном износу зависно од укупне корисне површине изграђеног објекта, и 

то: 

а) за објекте укупне корисне површине до 100 м2 накнада за легализацију износи 100 КМ, 

б) за објекте укупне корисне површине од 100 м2 до 200 м2 накнада за легализацију износи 500 КМ, 

в) за објекте укупне корисне површине од 200 м2 до 300 м2 накнада за легализацију износи 1.000 КМ и  

г) за објекте укупне корисне површине од 300 м2 па до максималне корисне површине за наведену бруто 

грађевинску површину објекта накнада за легализацију износи 2.000 КМ. 

 

Рачун јавних прихода општине Прњавор број 555-007-00215707-29, Врста прихода 722411, позив на број 
0000010615. 
 

У Прњавору,           Подносилац захтјева 

Дана__________________                                                       ___________________________ 

 

ШИФРА:ПУ 4  


