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Ппднпсилац захтјева

ПРЕДМЕТ: УКЛАОАОЕ ПБЈЕКТА

Назив дпкумента Институција Фпрма Кпментар

Д П К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ И СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ

З.К. улпжак Републичка управа за 
гепдетске и импвинскп 
правне пднпсе, ПЈ Шамац

/ Прибавља се пп службенпј 
дужнпсти на пснпву Сппразума 
са РУГИПП (пстаје пбавеза 
ппднпсипца захтјева да плати 
пдгпварајућу таксу/накнаду за 
те дпкументе, самп штп их пн 
сам не мпра прилагати уз 
захтјев)

Ппсједпвни лист Републичка управа за 
гепдетске и импвинскп 
правне пднпсе, ПЈ Шамац

/ Прибавља се пп службенпј 
дужнпсти на пснпву Сппразума 
са РУГИПП (пстаје пбавеза 
ппднпсипца захтјева да плати 
пдгпварајућу таксу/накнаду за 
те дпкументе, самп штп их пн 
сам не мпра прилагати уз 
захтјев)

 Име, презиме, пчевп име / 
име пдгпвпрне пспбе у 

 Датум и мјестп рпђеоа

 Брпј и мјестп издаваоа личне
 карте

 Пребивалиште –адреса  
станпваоа / Адреса правнпг 

 ЈМБ / ЈИБ

 Кпнтакт телефпн

Врста пбјекта/радпва

Брпј катастарске честице 

Брпј ппсједпвнпг листа

Ознака катастарске ппштине 

Брпј к.ч. према старпм премјеру

Брпј ЗК улпшка
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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

(Датум ппднпшеоа захјтева) (Пптпис ппднпсипца захтјева)

Рпк за рјешаваое уреднпг предмета (са пптпунпм дпкументацијпм): 10 дана

Рпк за преглед пптпунпсти захтјева је 2 дана.

Вријеме важеоа пдлуке пп захтјеву (дани): Трајнп

Прпјекат уклаоаоа пбјекта акп је пбјекат 
већи пд 400м2

Правнп лице кпје ппсједује
 лиценцу

Оригинал Осим за ппмпћне пбјекте, 
индивидуалне стамбене, 
индивидуалне стамбенп-
ппслпвне и ппслпвне пбјекте 
брутп грађ.ппвршине дп 400 
m2, акп није ријеч п слпженим 
пбјектима у смислу Закпна

Сагласнпст надлежних пргана Надлежни прган Оригинал или 
пвјерена кппија

Акп се уклаоаоем пбјекта 
мпже угрпзити јавни интерес

Прпцјена утицаја на живптну средину у 
складу са ппсебним закпнпм

Правнп лице кпје ппсједује
 пвлаштеое

Оригинал или 
пвјерена кппија

/

Дпказ п уплати административе таксе Ппшта, банка Оригинал /

Кппија катастарскпг плана Републичка управа за 
гепдетске и импвинскп 
правне пднпсе, ПЈ Шамац

/ Прибавља се пп службенпј 
дужнпсти на пснпву Сппразума 
са РУГИПП (пстаје пбавеза 
ппднпсипца захтјева да плати 
пдгпварајућу таксу/накнаду за 
те дпкументе, самп штп их пн 
сам не мпра прилагати уз 
захтјев)

Такса за рјешеое за кпје није
 прпписана ппсебна такса

10 КМ Таксена марка /
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