
 
 
 
 

 

 

 

   РЕПУБЛИКА СРПСКА 
   ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ 
   Општинска управа  
   Одјељење за просторно уређење 
   и стамбено комуналне послове 

 

 

 

   Подносилац захтјева:  

 

 ПРЕДМЕТ : Захтјев за издавање грађевинске дозволе  

Молим вас да издате грађевинску дозволу за: (подвући шта се захтјева) изградњу / доградњу /     
надоградњу / реконструкцију / санацију / промјену намјене :  

у мјесту__________________________, Улица_________________________________број______ и 

то на к.ч. број ________________ к.о.. ________________ ЗК уложак број_________к.о.__________ . 

 Индивидуалног стамбеног објекта;  

 Индивидуалног стамбено-пословног објекта;  

 Колективног стамбеног објекта;  

 Колективног стамбено-пословног објекта; 

 Пословног објекта;  

 Објекта комуналне инфраструктуре;  

 _________________________________ 
 

означити  

  Потпис подносиоца:  

Котор Варош, _____________ године                         ________________________________ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:  

АДРЕСА:  

КОНТАКТ ОСОБА:  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:  

 

 
 
 
              
            

       
          

         
    

        

  

             

   

   



 
 
 Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор прилаже: 
 
  1. локацијске услове ( са УТ условима) 
  2. доказ о власништву или праву грађења и посједовни лист (ЗК извадак или посједовни лист 
 са правни основом стицања, одлука или уговор о начину грађења - стицање права власништва или 
 права грађења), 
  3. копију катастарског плана, 
  4. главни пројекат у три примјерка, 
  5. извјештај о обављеној ревизији техничке документације, изузев за индивидуалне стамбене 
 и индивидуалне стамбено-пословне објекте бруто грађевинске површине до 200 m2,  
  6. рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и 
 ренте, те доказ о уплати утврђеног износа, односно уговор о начину измирења ових обавеза, 
 (односи се на објекте који се граде у обухвату градског грађ. земљишта и доноси се у посебном 
 поступку покренутом на захтјев инвеститора) 
  7. доказ о уплати општинске административне таксе, 
  8. доказ о уплати 0,3% предрач. вриједности објекта на име доприноса за премјер и катастар, 
  9. друге доказе одређене посебним законима, а зависе од врсте и величине објекта: 
   - електроенергетска сагласност, 
   - пољопривредна сагласност, 
   - противпожарна сагласност на пројектну документацију, 
   - водна сагласност на пројектну документацију, 
   - еколошка дозвола, 
   - елаборат о геомеханичком иститивању тла за објекте преко 400 m2 бруто грађ.. пов. 
   - пројекат вањског уређења за објекте преко 400 m2 бруто грађев. површине и др. 
  10. ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
                        (Детаљне информације могу се добити у соби бр. 29 на првом спрату.) 
 


