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Подносилац захтјева
Име, презиме, очево име /
име одговорне особе у
Број и мјесто издавања личне
карте
Пребивалиште – адреса
становања / Адреса правног
Контакт телефон

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО‐КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ПРЕДМЕТ: ИЗМЈЕНА / ДОПУНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Врста објекта/радова

Број катастарске честице

Број посједовног листа

Ознака катастарске општине

Број к.ч. према старом премјеру

Број ЗК улошка

Разлог због којег се тражи измјена/допуна грађевинске дозволе

ЈИБ

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Назив документа

Институција

Форма

Коментар

Грађевинска дозвола

Одјељење за просторно
уређење и стамбено‐
комуналне послове ‐
општинске управе Шамац

/

Прибавља се по службеној
дужности ако је Одјелење и
посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа
се посебна такса/накнада за
ове документе)

Локацијски услови

Одјељење за просторно
уређење и стамбено‐
комуналне послове ‐
општинске управе Шамац

/

Прибављају по службеној
дужности ако их Одјелење и
посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа
се посебна такса/накнада за
ове документе)

Општина Шамац, Шамац, Краља Александра I Карађорђевића 4
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Измјене локацијских услова

Одјељење за просторно
уређење и стамбено‐
комуналне послове ‐
општинске управе Шамац

/

Прибављају по службеној
дужности ако их Одјелење и
посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа
се посебна такса/накнада за
ове документе)

Техничка документација ‐ тј, пројекат за
извођење у два примјерка

Овлашћена пројектна
организација

Оригинал

/

Доказ о уплати админ таксе

Банка, пошта, општина

Оригинал

/

ТАКСЕ И НАКНАДЕ
Назив таксе/накнаде

Износ таксе/накнаде

Број рачуна

Позив на бр./коментар

Накнада ‐ финансирање
премјера катастра и
некретнина

0,3% од предрачунске вриједности грађевинских 555‐00700225176‐43
радова

Вр.прих.: /; буџ.орг.: /;
прималац: Републичка
управа за геодетске и
имовинско правне
послове; позив на бр.: /

Такса рјешења за која није
прописана посебна такса

10 КМ

Таксена марка

/

Накнада на име једнократне
ренте

Као основица за израчунавање ренте служи
просјечна коначна грађевинска цијена m² за
2016. год (550 КМ за стамбени простор и 680 КМ
по м2 пословног простора). Висина ренте се
утврђује у проценту од просјечне коначне
грађевинске цијене и то као фиксан проценат
ренте: за трећу зону 4%, за четврту зону 3%, за
пету зону 2%, за шесту зону 1%. Износ се множи
са коефицијентом развијености локалне
заједнице, што у конкретном случају износи
0,80, с обзиром да општина Шамац спада у ред
неразвијених јединица локалне самоуправе

5620110000166117 NLB
Banka

Вр.прих.: 721223;
буџ.орг.: 9999999;
прималац: Буџет
Општине Шамац; позив
на бр.: /

Накнада на име уређења
градског грађевинског
земљишта

Висина стварних трошкова припремања и
опремања градског грађевинског земљишта по
јединици м2 корисне површине грађевине
утврђује се: 1) трећа зона ‐ 22 КМ по м2; 2)
четврта зона ‐ 19 КМ по м2; 3) пета зона ‐ 16 КМ
по м2; 4) шеста зона ‐ 12 КМ по м2

5620110000166117 NLB
Banka

Вр.прих.: 722411;
буџ.орг.: 9999999;
прималац: Буџет
Општине Шамац; позив
на бр.: /

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом):
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани):

10 дана

Документ престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је изадата дозвола
не почне у року од три године

Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
(Датум подношења захјтева)

(Потпис подносиоца захтјева)
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