
Рјешење о дозволи за уклањање објекта је управни акт на основу којега власник може приступити 
уклањању објекта или његовог дијела.
Захтјев за издавање рјешења о дозволи за уклањање објекта предаје се на шалтеру бр. 6 у шалтер сали 
Општинске управе или путем поште, са потребним документима.

Образац за подношење захтјева се може добити на шалтеру број 6.  
Потребна је слиједећа документација:
1. З.К. Уложак - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента - прибавља се по службеној 

дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу 
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);

2. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента - прибавља се по 
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати 
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);

3. Пројекат уклањања објекта, осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбене, индивидуалне 
стамбено-пословне и пословне објекте бруто грађ.површине до 400 m2, ако није ријеч о сложеним 
објектима у смислу Закона (израђује правно лице које посједује лиценцу) – оригинал;

4. Сагласност надлежних органа, ако се уклањањем објекта може угрозити јавни интерес (издаје 
надлежни орган) -оригинал или овјерена копија;
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5. Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом (израђује правно лице које 
посједује овлаштење) - оригинал или овјерена копија;

6. Доказ о уплати таксе / накнаде – Општинa, пошта, банка – оригинал;
7. Копија катастарског плана - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Дервента - прибавља 

се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да 
плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)

Сва документа се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији и не смију бити старији од 6 мјесеци.
У случају када странку у поступку заступа пуномоћник уз захтјев је потребно приложити пуномоћ. 
Сагласности предузећа из области комуналне и друге инфраструктуре добијају се у надлежним 
установама.
 

Рјешење о дозволи за уклањање објекта се издаје за потребе рушења или демонтаже цијелог или дијела 
објекта.

Рјешење о дозволи за уклањање објекта доноси се у року од 7 дана од дана када захтјев буде у потпуности 
комплетиран. 

Клаузулу правоснажности на рјешење странка добија код службеног лица на шалтеру бр. 6 истеком 
рока од 15 дана од дана пријема рјешења.

 
Почетак извођења радова мора се пријавити грађевинској инспекцији 8 дана прије почетка извођења 
истих.

Све информације о поступку уклањања (рушења) објекта можете добити у шалтер сали на шалтеру бр. 
6, Општинске управе Дервента, Трг ослобођења бб или на телефон број 053/315-176. 

Писмено се можете обратити на мејл адресу: 
derv-urb@teol.net
derv-pro@teol.net
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ИНФОРМАЦИЈЕi

Ovaj info-materijal je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog info-materijala je 
isključiva odgovornost  opštine Prnjavor, i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta 
Evropske unije.

Izrada ovog info-materijala je podržana kroz Programa za lokalnu samoupravu 
i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal, kojeg finansiraju Evropska unija i Vlada 
Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH.
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