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Подносилац захтјева:                                                                              пријемни штамбиљ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: 

 

 

ЈМБ / ЈИБ: 

КОНТАКТ АДРЕСА  

КОНТАКТ ОСОБА: 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А  
ОПШТИНА КНЕЖЕВО 

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове  

 

 

ПРЕДМЕТ:  Захтјев за издавање локацијских услова  

                                                    (означите): 

 

1. ИЗГРАДЊА НОВОГ: 

 

 самбеног објекта; 

 стамбено-пословног објекта; 

 пословног објекта 

 објекта из члана 125. Закона о уређењу простора и грађењу 

 

 

2. Реконструкцију, адаптацију или надоградњу постојећег објекта; 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Промјену намјене постојећег објекта/дијела у пословни простор намјене 

______________________________________________________________; 

4.  Изградња _____________________  објекта у __________________ 

и то на кч. број: __________ к.о. ______________, п.л. _________ 

- хоризонтални габарит:  

- спратност:  

Прилог: 

- копија катастарског плана  

- посједовни лист 

 

 

Кнежево,____________2016. године                           Подносилац захтјева: 

                                                                                        ____________________ 
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                Уз захтјев је потребно приложити: 

1. Копију катастарског плана са идентификацијом (не старији од 6 мјесеци), односно 

ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске  

комуналне објекте; 

2. Опис објекта  (хоризонтални, вертикални габарит, намјена објекта или идејно 

рјешење); 

3. Опис предвиђене технологије рада, ако је ријеч о производном објекту; 

4. Сагласности на локацију објекта, прописане посебним законима; 

5. Доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем за објекте из члана 125. 

Закона о уређењу простора и грађењу (''Служебени гласник РС'', број:40/13) 

6. Општинску административну таксу у износу од 2,00КМ на захтјев 

7. Накнаду за израду локацијских услова, која обухвата стварне трошкове израде истих, 

сноси подносилац захтјева. Накнаду је подносилац дужан уплатити прије окончања 

поступка, а према коначном обрачуну (члан 62. став4 и 5 Закона о уређењу простора и 

грађењу ''Службени гласник РС број 40/13) 

 

НАПОМЕНЕ: 

- Документи се прилажу у оргиналу или овјереној копији 

- Инвеститор није у обавези  у захтјеву прилагати сагласност на локацију (тачка 4.) 

ако је подручје будуће градње обухваћено спроведемин документом просторног 

уређења (зонинг план, регулациони план, урбанистички пројекат, план 

парцелације) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


