
                         

    

 

 

Подносилац захтјева:      

                                                                                   

            

 

                  МГ  О 06-12 
                  

ПРЕЗИМЕ /НАЗИВ ФИРМЕ:  

ИМЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА: 

ЈМБГ/ЈИБ/ ПИБ: 

КОНТАКТ АДРЕСА: 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД 

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  ЗАХТЈЕВ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ  

 

 

Обраћам вам се захтјевом за формирање комисије  за технички преглед  и 

издавање употребне дозволе за _________ објекат у улици/ насељеном мјесту 

____________________ општина Мркоњић Град на парцели/ама број: 

________________. 

Уписане у п.л./л.н./ЗК уложак број: _________   к.о. __________. 

 

Објекат сам изградио према одобрењу за грађење - грађевинској  дозволи број:  

06-360-   __     . од __________. године , који се налази на адреси                       

Мркоњић Граду и да ми издате Употребну дозволу. 

 

Назив инвеститора 

Назив извођача техничке докуметације 

Назив извођача и копераната који су изградили објекат односно изводили радове 

 

Број и датум рјешења о вршиоцу сталног стручног надзора: 

Датум довршења изградње објекта  

Вријеме кад се може почети са техничким прегледом  

 

Уз захтјев прилажем: 

1. Грађевинска дозвола број:  06-360-        .  од  ______        . године , 

2. Техничку  документацију на oснову које је издата  грађевинска дозвола  или пројекат 

изведеног стања  ако је дошло до оступања приликом изградње, 

3. Потврду о извршеном геодетском снимању објекта, 

4. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација, 

5. Сагласности на изведено стање ( коначна електроенергетска сагласност, сагласност на 

изведене мјере и нормативе заштите од пожара, водна дозвола, сагласност на изведено 

стање од стране ЈП „Путеви РС“ Бања Лука, одобрење Министарства здравља и социјалне 

заштите РС  и друге сагласности предвиђене посебним прописима), 

6. Изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта  из члана 60. став 

2. овог закона,  

7. Извјештај надзорног органа, 



                         

    

 

8. Енергетски цертификат зграде, 

9. Уплатницу о уплату трошкова комисије за вршење техничког прегледа објекта  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 722521, буџетска организација 0067160. 

10.  Општинску административну такса у износу од          КМ уплатити на један од 

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

број: 562-099-00013398-70 или број: 555-200-00474186-59 Нова банка а.д., врста прихода 

722121, буџетска организација 9999999 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана,                           године                                                 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

Обрађивач захтјева 

Одлука  износ таксе 

за стамбене и помоћне објекте, господарске и пољопривредне  20 КМ 

стамбене објекте колективног становања 30 КМ 

за све остале објекте  50 КМ 


