
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР, Карађорђева 2, Прњавор                                              О 4.2.93 

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: Локацијски услови                 
                      (назив административног/управног поступка) 

 

 

 
 
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: ___________________________________ 

СЈЕДИШТЕ:________________________________________________ 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК:____________________________________ 

ЈИБ: _______________________________________________________ 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН / e – mail:_______________________________ 

 

1. Врста радова_______________________________________________________________________ 

 

2. парцела к.ч. и. К.О__________________________________________________________________ 

 

3. Врста објекта______________________________________________________________________ 

 

4.Сврха издавања______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Прилози и форма документа: 

 

Редни 

број 

Назив документа Документ издаје/ 

посједује 

Форма Коментар 

1.  

Копија катастарског плана  

Републичка управа за 

геодетске и имовинско 

правне послове  

 

Oригинал 

 

2. Ажурна геодетска подлога за 

предложене трасе за 

инфраструктурне линијске 

објекте  

Републичка управа за 

геодетске и имовинско 

правне послове  

 

Oригинал 

 

3. Сагласности за локацију 

објекта предвиђене УТ 

условима на основу 

посебних закона зависно од 

врсте и намјене објеката ако 

 

 

 

 

Надлежна установа  

 

 

 

 

Oригинал 

 

ИМЕ   

ПРЕЗИМЕ  

ИМЕ РОДИТЕЉА  

ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА  

 

ЈМБ  

ЛИЧНА КАРТА  

                                      (број и мјесто издавања) 

АДРЕСА СТАНОВАЊА  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  



такве сагласности нису 

саджане у УТ условима 

(само за подручје гдје нема 

спроведбеног документа 

просторног уређења-

регулационог плана) 

4. Доказ о измиреној такси Банка Oвјерена 

копија 

 

5.  

Доказ о власништву  

Републичка управа за 

геодетске и имовинско 

правне послове 

 

Oригинал 

 

к) за остале непоменуте намјене 50 КМ. 

 

Рачун јавних прихода општине Прњавор број 5550070021570729, Врста прихода 722121. 
 

Напомена: У поступцима СКПИ 1,2,3,4, и ПОЉ 2,3,4,5, поред архиве странке и инспектора, Одјељење за 

просторно уређење доставља локацијске услове Одјељењу за стамбено-комуналне послове и Одјељењу за 

пољопривреду локацијске услове. Ако УТ услове не издаје Општина, странка их сама доставља. 

 

 

 

У Прњавору,           Подносилац захтјева 

Дана__________________                                                       ___________________________ 

 

 

 

ШИФРА: ПУ 1 

 

Рок за рјешавање захтјева странке: Рок  за рјешавање потпуног захтјева странке 10 дана. 

 

Назив и висина таксе и/или накнаде:  

а) 20 КМ (локацијски услови);  

б) за изградњу стамбено-пословног објекта-УТ услови по м2: до 100 м2-40 КМ, од 100 до 200 м2-80 КМ, од 200 

до 300 м2-180 КМ, од 300 до 399 м2-240 КМ;  

ц) за изградњу помоћног објекта 30 КМ;  

д) за реконструкцију кровишта и адаптацију објекта, измјене намјене, доградњу и надзидјивање објекта 30 КМ; е) 

за ограду 100 КМ;  

ф) за привремени објекат 30 КМ;  

г) за приватни приступни пут 30 КМ;  

х) за тенду, рекламни натпис и надстрешницу 30 КМ;  

и) за зрачни прикључак на НН или ТТ мрежу, резервоар за властите потребе 30 КМ; 

 ј) дјечија игралишта 40 КМ;  

л) за изградњу гробнице 40 КМ; 


