МГ 0 4.2.301
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА_____________________________________
АДРЕСА_________________________________________
М.Б._________________ТЕЛЕФОН____________
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
МРКОЊИЋ ГРАД
ПРЕДМЕТ: Захтјев за издавање накнадног одобрења за легализацију бесправно
изграђених објеката /индивидуално стамбених и индивидуално
стамбено-пословних и помоћних објеката
Молим вас да ми издате накнадно одобрење за легализацију бесправно
започетог или изграђеног објекта или дијела објекта,који је изграђен на земљишту
чији сам ја власник или закупац а налази се у улици-мјесту
___________________________ Мркоњић Град на парцели број:______ п.л.
број:_________ к.о. _____________.
Прилажем:
1.Доказ о власништву,
2.Грађевинска дозвола, ако је била издата,
3.Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта,
израђеног од овлаштеног лица за послове премјера и катастра непокретности и копија
катастарског плана,
4. Два примјерка пројекта изведеног стања, за легализацију- архитектонска фаза,
5. Записник о извршеном вјештачењу о техничкој исправности објекта,
6. Пољопривредна сагласност, ако је објекат изграђен или започет на пољопривредном
земљишту,
7. Сагласности надлежних јавних предузећа,
8. Доказ о уплати накнаде за легализацију у фиксном износу, осим за објекте у
првој грађевинској зони градског грађевинског земљишта и то:
-за објкте укупне корисне површине до 100 м2.............................................100,00 КМ,
-за објекте укупне корисне површине од 100 – 200 м2 ................................ 500,00 КМ,
-за објекте укупне корисне површине од 200 – 300 м2 ...............................1000,00 КМ,
-за објекте укупне корисне од 300 м2 па до максималне корисне површине објекта
накнада за легализацију износи ................................................................ 2.000,00 КМ,
9.Уплатницу за премјер катастра у износу од 0,3% од предрачунске вриједности
грађевинског дијела објекта и то_________ КМ на рачун број 5550070022517643
Републичка управа за геодетске послове Бања Лука,
10.Извјештај о техничкој контроли објекта за објекте преко 250 м2 корисне површине
11.Административну такса у износу од 100,00 КМ предрачунске вриједности до
50.000,00 КМ,150,00 КМ за објекте пред. вриј. Од 50.000,00– 100.000,00 КМ,250,00 КМ
пред. вриј од 100.000,00 до 200.000,00 КМ, 500,00 КМ за објекте предр.вриј.од
200.000,00 до 300.000,00КМ и 0,5% пред. вријед.преко 300.000,00 КМ али не више од
5.000,00 КМ. Уплатити на рачун 5710600000090540 Комерцијална банка врста прихода
722121
12.Против пожарна сагласност Министарство унутрашњих послова Бања Лука,
13.Еколошка сагласност надлежног органа,ако је обавезна у складу са посебним
прописима,
Дана, _______________
Обрађивач______________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
______________________

