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1 BOSNIA AND HERZEGOVINA
  

ППШТИНА ШАМАЦ  MUNICIPALITY ŠAMAC

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA

03-31

Ппднпсилац захтјева

ПРЕДМЕТ: ППЉППРИВРЕДНА САГЛАСНПСТ ЗА ПРПМЈЕНУ НАМЈЕНЕ ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА

ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ

 Презиме и име/ име 
пдгпвпрне пспбе у правнпм 

 Назив правнпг субјекта

 Јединствен матишни брпј 
грађана/ЈИБ за правне 

 Пребивалищте-адреса 
станпваоа/адреса правнпг 

 Кпнтакт телефпн

Брпј парцеле ( к.ш. брпј)

Култура земљищта

Класа земљищта

Ппврщина парцеле

Брпј П.Л.

Катастарска ппщтина

Ппврщина ппд пбјектпм

Ппврщина за редпвну упптребу пбјекта,  укупнп (ппврщина грађевинске парцеле)

Навести  разлпг защтп се врщи прпмјена намјене (изградоа или легализација пбјек(а)та (акп је легализација навести гпдину када 
је пбјекат изграђен), или нещтп другпвпдних (изградоа акумулација, ппщумљаваое или други радпви кпјима се трајнп 

пнемпгућава кприщћеое тпг земљищта за ппљппривредну прпизвпдоу). Акп је прпмјена намјене збпг изградое пбјек(а)та, 
навесту пбавезнп  намјену пбјекта у складу са Закпнпм п ппљппривреднпм земљищту (Овп је јакп битнп јер акп не ппстпји 

спрпведбена дпкументација прпстпрнпг уређеоа на пснпву кпје се издаје ппљппривредна сагласнпст а ради се п земљищти пд 1-
4.  к.класе на пснпву лпкацијских услпва врщи се издаваое ппљ. сагласнпсти самп за:

а) пбјеката за кпје лпкацијске услпве издаје министарствп надлежнп за ппслпве грађевинарства,
б) пбјеката кпји су у функцији ппљппривредне прпизвпдое и

в) индивидуалних стамбених и ппмпћних пбјеката у пквиру ппљппривреднпг газдинства на тпм ппдрушју).  
ПРИМЈЕДБА: Акп су гпре тражене инфпрмације садржане у лпкацијским пднпснп урбанистишкп-технишким услпвима пнда не треба

 у тпм смислу дппуоавати захтјев.
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Назив дпкумента Институција Фпрма Кпментар

Д П К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Лпкацијски услпви Одјељеое за прпстпрнп 
уређеое и стамбенп-
кпмуналне ппслпве

/ Прибавља се пп службенпј 
дужнпсти јер их издаје 
ппщтинскп пдјељеое и 
ппсједује у службенпј 
евиденцији/архиви 
(ппднпсилац захтјева не плаћа 
ппсебну таксу/накнаду за 
наведени дпкумент);

Урбанистишкп-технишки услпви са струшним 
мищљеоем

Лиценцирана прпјектанска
 кућа

Кппија /

Препис ппсједпвнпг листа Републишка гепдетска 
управа

/ Прибавља се пп службенпј 
дужнпсти на пснпву Сппразума 
са РУГИПП (пстаје пбавеза 
ппднпсипца захтјева да плати 
пдгпварајућу таксу/накнаду за 
наведену дпкументацију)

Земљищнпкоижни извадак Републишка гепдетска 
управа

/ Прибавља се пп службенпј 
дужнпсти на пснпву Сппразума 
са РУГИПП (пстаје пбавеза 
ппднпсипца захтјева да плати 
пдгпварајућу таксу/накнаду за 
наведену дпкументацију)

Скица катастарскпг плана парцеле на кпјпј се 
гради

Републишка гепдетска 
управа

/ Прибавља се пп службенпј 
дужнпсти на пснпву Сппразума 
са РУГИПП (пстаје пбавеза 
ппднпсипца захтјева да плати 
пдгпварајућу таксу/накнаду за 
наведену дпкументацију)

Дпказ п уплати ппщтинске административне 
таксе

Ппщта, банка Оригинал /

Лишна карта или пвјерена пунпмпћ МУП Кппија /

Дпказ п плаћенпј утврђенпј накнади за 
претвараое ппљппривреднпг

Ппщта, банка Оригинал /
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Назив таксе/накнаде Изнпс таксе/накнаде Брпј рачуна Ппзив на бр./кпментар

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е

На пснпву лпкацијских услпва дпнпси се ппљ. 
сагласнпст  тамп гдје нема или није 
предвиђена спрпведбена дпкументација 
прпстпрнпг уређеоа а за земљищте пд 1-4. 
к.класе самп за пбјекте: а) пбјеката за кпје 
лпкацијске услпве издаје министарствп 
надлежнп за ппслпве грађевинарства,
б) пбјеката кпји су у функцији ппљппривредне
 прпизвпдое и
в) индивидуалних стамбених и ппмпћних 
пбјеката у пквиру ппљппривреднпг 
газдинства на тпм ппдрушју). За све пстале 
пбјекте уз лпкацијске услпве прилажу  се 
урбанистишкп-технишки услпви пвјерени пд 
пргана надлежнпг за уређеое прпстпра, с тим
 да су пви други пбавезан дпкумент.
НАПОМЕНА: лпкацијски услпви и 
урбанистишкп технишки услпви мпрају да 
садрже ппврщину грађевинске парцеле
Остала дпкументавија кпја се прилаже уз 
захтјев и у кпјим слушајевима:
- кппију гепдетскпг снимка ситуације стварнп 
изведенпг стаоа израђенпг пд пвлащћенпг 
лица за ппслпве премјера и катастра 
неппкретнпсти, самп у слушају легализације 
бесправнп изграђенпг пбјекта, 
- ппсједпвни лист или лист неппкретнпсти за 
парцелу за кпју се тражи сагласнпст, 
- кппију катастарскпг плана или ажурну 
гепдетску ппдлпгу предмета пбухвата, 
- дпказ п правнпм пснпву за кприщћеое 
земљищта, акп инвеститпр није власник 
ппљппривреднпг земљищта, 
- дпказ надлежнпг пргана п претхпднпм 
стаоу, укпликп се у ппсједпвнпм листу 
предметнп земљищте впди кап 
неппљппривреднп. За слушај пслпбађаоа пд 
плаћаоа накнаде уз гпре наведену 
дпкументацију дпставлају се следећи дпкази:
 - слушај 1, извпд из важећег дпкумента 
прпстпрнпг уређеоа на пснпву кпјег се види 
да се парцела на кпјпј се планира градоа 
налази у сепскпм ппдрушју, пднпснп ван 
градске зпне и дпкумент кпјим се пптврђује 
да је ријеш п ппрпдишнпм ппљппривреднпм 
газдинству кпје је уписанп у регистар 
ппљппривредних газдинстава, 
-слушај 2, дпказ п статусу лица и 
- слушај 3, дпказ надлежнпг пргана да је 
пбјекат изграђен дп краја 1980.

/ / /

Накнада за прпмјену намјене
 ппљппривреднпг земљищта

Изнпс накнаде КМ/м2:
- оива прва класа: 6,5865; оива друга класа: 
4,3288; оива трећа класа: 2,6973; оива шетврта 
класа: 1,4038; оива пета класа: 0,5386; оива 
щеста класа: 0,3244; оива седма класа: 0,1620, 
оива псма класа: 0,0000
- впћоак 1 класа: 5,8040; впћоак друга класа: 
3,4132; впћоак трећа класа: 1,5351; впћоак 
шетврта класа: 0,0000; впћоак пета класа: 

562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722425; 
буч.прг.: 9999999; 
прима.: Рашун јавних 
прихпда Републике 
Српске; ппзив на бр.: /
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(Датум ппднпщеоа захјтева) (Пптпис ппднпсипца захтјева)

Рпк за рјешаваое уреднпг предмета (са пптпунпм дпкументацијпм): 5 дана

Рпк за преглед пптпунпсти захтјева је 1 дан.

Вријеме важеоа пдлуке пп захтјеву (дани): Трајнп

0,0000; впћоак щеста класа: 0,0000; впћоак 
седма класа: 0,0000; впћоак псма класа: 0,000
- винпград прва класа: 11,2230; винпград друга 
класа: 5,2828; винпград трећа класа: 0,0000; 
винпград шетврта класа: 0,0000; винпград пета 
класа: 0,0000; винпград щеста класа: 0,0000; 
винпград седма класа: 0,0000; винпград псма 
класа: 0,0000
- ливаде прва класа: 3,6435; ливаде друга класа: 
2,2368; ливаде трећа класа: 1,1655; ливаде 
шетврта класа: 0,0000; ливаде пета класа: 0,0000; 
ливаде щеста класа: 0,0000; ливаде седма класа: 
0,0000; ливаде псма класа: 0,0000
- пащоаци прва класа: 0,7995; пащоаци друга 
класа: 0,3952; пащоаци трећа класа: 0,1992; 
пащоаци шетврта класа: 0,0000; пащоаци пета 
класа: 0,0000; пащоаци щеста класа: 0,0000; 
пащоаци седма класа: 0,0000; пащоаци псма 
класа: 0,0000.

Опщтинска административна
 такса за издаваое 
ппљппривредне сагласнпсти

20 КМ Таксенпм маркпм или 
уплатпм на рашун - 562-
011-00001661-17/НЛБ 
Развпјна банка

Вр.прих.: 722121; 
буч.прг.: 99999999; 
прим.: Рашун јавних 
прихпда Опщтине 
Шамац; ппзив на бр.: /
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