Подносилац захтјева:

пријемни штамбиљ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА:

КОНТАКТ АДРЕСА:
ЈМБ / ЈИБ:
КОНТАКТ ОСОБА:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КНЕЖЕВО
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове

ПРЕДМЕТ: Захтјев за ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ:означити:
 самбеног објекта;
 стамбено-пословног објекта;
 пословног објекта
 објекта јавне инфраструктуре
 _______________________________________
 _______________________________________

 завршеног/  незавршеног објекта изграђеног без грађевинске дозволе,
који се налази у ________________________________________ и то на к.ч.
број:______________ ЗК уложак број___________к.о.______________
ПЛ бр.______________

Кнежево,__________ године

Подносилац захтјева:
____________________

УЗ ЗАХТЈЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ:
1. Копију катастарског плана са идентификацијом (не старију од шест мјесеци);
2. Доказ о власништву и посједовни лист (не старији од шест мјесеци);
3. Грађевинску дозволу, ако је таква дозвола била издата, односно АФС снимак;
4. Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта,
израђен од овлашћеног правног лица за послове премјера и катастра непокретности и
који садржи нарочито: уцртан објекат са димензијама и координатним тачкама, положај
сусједних објеката, удаљености предметног објекта од сусједних парцела и сл.;
5. Општинску административну таксу у износу од 2,00 КМ на захтјев.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, представља накнадно издавање локацијских услова, грађевинске
дозволе и употребне дозволе за објекте, односно дијелове објекта изграђене, започете
или реконструисане без грађевинске дозволе, као и за објекте изграђене на основу
грађевинске дозволе на којима је приликом грађења одступљено од грађевинске
дозволе и главног пројекта, а који су изграђени или чија је изградња започела до
24.05.2013. године, односно до дана ступања на снагу Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13).
Поступак легализације покреће се по захтјеву инвеститора или власника бесправно
изграђеног објекта, односно бесправно изграђеног дијела објекта. Захтјев се подноси у
року од двије године рачунајући од дана ступања на снагу Закона о уређењу простора и
грађењу, односно од 24.05.2013. године.
Након поднесеног захтјева, Одјељење за просторно уређење Административне службе
општине Кнежево врши увид на лицу мјеста у року од 30 дана од дана пријема
комплетног захтјева, те обавјештава подносиоца захтјева у којем обиму је легализација
могућа и који докази треба да се доставе накнадно као допуна захтјева.

НАПОМЕНЕ: - Захтјев са документацијом предати у шалтер салу.
- Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији;
ПРЕПОРУКА: Прије подношења захтјева за легализацију инвеститор може извршити
увид у документ просторног уређења у позадинској канцеларији.

