Подносилац захтјева:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:

ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

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

РЕ П УБ Л И К А С РП С К А
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА У П Р А В А
Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и
екологију
П Р Е Д М Е Т : Захтјев за издавање локацијских услова
Молим вас да издате локацијске услове: подвући шта се захтјева
изградњу / доградњу / надоградњу / реконструкцију / санацију / промјену намјене / легализацију:
означити

Индивидуалног стамбеног објекта
бп до 400 м2 ;
Индивидуалног стамбеног објекта
бп преко 400 м2 ;
Индивидуалног стамбено-пословног објекта бп до 400 м2 ;
Индивидуалног стамбено-пословног објекта бп до 400 м2 ;
Колективног стамбеног објекта;
Колективног стамбено-пословног објекта;
Пословног објекта;
Објекта комуналне инфраструктуре;

у мјесту
и то на кч. број

ЗК уложак број

што се односи на кч. број

ПЛ број

к.о.

(стари премјер)

к.о.

(нови премјер)

Потпис подносиоца:
Станари,

године

УЗ ЗАХТЈЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

урбанистичко-техничке услове и стручно мишљење ако нема спроведбеног документа просторног
уређења, који се достављају у три примјерка само ако се раде ван органа надлежног за послове уређења
простора јединице локалне самоуправе,
копију катастарског плана, односно ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за
инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерене од органа надлежног за послове премјера и
катастра,
доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о легализацији доградњи, надоградњи и
промјени намјене постојећег објекта,
опис објекта,
сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу посебних
закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управљају комуналном
инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично, ако такве
сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима, осим ако је подручје будуће градње
обухваћено спроведбеним документом просторног уређења),
рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене
утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом и
идејни пројекат и доказ о власништву или праву грађења над земљиштем за објекте за које према
одредбама овог закона није потребна грађевинска дозвола.
Општинска административну таксу на захтјев и на локацијске услове.

(Тарифни број 1. и 24. Одлуке о општинским административним таксама - « Службени гласник
општина Станари», број 1/15).
НАПОМЕНE: - Захтјев са документацијом предати у Пријемну канцеларију - шалтер
- Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији.

