
                            

    

 

Подносилац захтјева:                   
                       

                   MГ O 06-25 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД 

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове 
 

 

ПРЕДМЕТ:  ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА                                                                                

                     О ПРИВРЕМЕНОМ  ЗАДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА 

  

  

Обраћам се захтјевом за накнадно издавање рјешења о привременом задржавању 

бесправно изграђеног  – ______________________________________________________, 

објекта у улици-мјесту _____________________________  Мркоњић Град  

 
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ ( уписати податке ) 

Адреса локације:          
хоризонтални габарити Број парцеле (к.ч.): 

вертикални габарити (спратност) Број п.л. / л.н : 

 ЗК уложак број : 

 Катастарска општина (к.о.) :                 
 

 

 

Уз захтјев прилажем: 

1. Накнадни локацијски услови број:   06-364-                 од                            . године , 

2. Доказ о рјешеним имовинско правним односима-посједовни лист, лист непокретности, 

уговор о закупу, увјерење ЗК /записник о идентичности парцела старог и новог премјера 

3. Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству у складу са посебним прописима, 

4. Пројекат изведеног стања у два примјерка, 

5. Извјештај о ревизији техничке документације, 

6. Извјештај и потврду о нострификацији, 

7. Еколошку дозволу ако је потребно или рјешење о одобравању студије утицаја на животну 

средину у скалду са прописима о заштити животне средине, 

8. Сагласности (сагласност КП„ПАРК“а.д.Мркоњић Град, сагласност Телекомуникација РС 

а.д. БањаЛука, пољопривредна сагласност, сагласност ЈП„Путеви РС“Бања Лука, 

сагласност на пројектоване мјере и нормативе заштите од пожара МУП Полицијска управа 

Мркоњић Град, сагласност ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, сагласност Министарства здравља 

и социјалне заштите РС и друге сагласности  у складу са посебним прописима ), 

9. Уплатницу о уплати накнаде за уређење грађевинског земљишта  /18,40 КМ/m² (35% 

од накнаде) у износу од  ___________ КМ , уплатити на један од општинских рачуна 

шифра општине 067, рачуне број: 571-060-00000905-40, број: 562-099-00013398-70 или 

број: 555-200-00474186-59, врста прихода 722411, буџетска организација 9999999. 

10.  Уплатницу о уплати  накнаде за погодност земљишта-ренту у износу од              . КМ, 

уплатити на један од општинских рачуна шифра општине 067, рачун број: 571-060-00000905- 

ПРЕЗИМЕ /НАЗИВ ФИРМЕ: 

ИМЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА: 

ЈМБГ/ЈИБ/ ПИБ: 

КОНТАКТ АДРЕСА: 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 



                            

    

 

 

 

40,број: 562-099-00013398-70 или број: 555-200-00474186-59, врста прихода 721223,  буџетска 

организација 9999999. 

11. Уплатницу  за премјер катастра у износу од 0,3% од предрачунске вриједности 

грађевинског дијела објекта и то ___         __ КМ  на рачун број 555-007-00225176-43, 

позив на број 067 Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука, 

12.  Додатна накнада за легализацију у износу од  _______ КМ 

13.  Општинску административну такса у износу од  _________ КМ уплатити на један од  

општинских рачуна јавних прихода, шифра општине 067, рачун број: 571-060-00000905-40 

БПШ Банка а.д., број: 562-099-00013398-70 НЛБ Банка а.д. или број: 555-200-00474186-59 

Нова банка а.д., врста прихода 722121, буџетска организација 9999999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана,                       . године                                                 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

Обрађивач захтјева   

предрачунска вриједност износ таксе 

до 50 000,00КМ 100 КМ 

50 000,00 КМ - 100 000,00 КМ 150 КМ 

100 000,00 КМ - 200 000,00 КМ 250 КМ 

200 000,00 КМ - 300 000,00 КМ 500 КМ 

преко 300 000,00 КМ  0,5% пред.вриј. -максимум 5 000 КМ 


