
Ако сте одлучили да градите прво провјерите да ли се на вашој парцели може градити.

Ако је дозвољена градња потребно је прије израде главног пројекта и прибављања грађевинске 
дозволе прибавити локацијске услове.  

Локацијски услови су технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење.

Локацијски услови су поред изградње, доградње и надоградње објеката потребни и за реконструкцију 
и санацију  објекта,  као  и  за  промјену  намјене објекта  или његовог дијела. 
Основ за издавање локацијских услова су одредбе Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) и планска документација (план парцелације, 
урбанистички пројекат, регулациони план, зонинг план, урбанистички план и просторни план).

Локацијске услове издаје Одјељење за просторно уређење. Захтјев за издавање локацијских услова 
се предаје у просторијама Општинске управе Дервента, шалтер - сала бр. 6.  Потребна је слиједећа 
документација:
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ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА!!

1. Копија катастарског плана – издаје 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. Земљишно књижни уложак (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола) – издаје 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. Посједовни лист – издаје 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);                  

4. Идејни пројекат, ако за објекат није потребна грађевинска дозвола (издаје правно лице које има 
одговарајућу лиценцу за израду техничке документације) – оригинал;                                

5. Стручно мишљење и УТ услови (ако Општина нема спроведбеног документа, израђује се на основу 
Просторног плана Републике Српске) – издаје овлаштено правно лице - оригинал;                     

6. Сагласности на локацију објекта које се издају на основу посебних закона, ако нису садржане у 
УТ условима (Сагласност на локацију Електродистрибуције, Сагласност Водовода и канализације, 
Сагласност ПУ Бијељина за запаљиве течности и гасове, Сагласност за прикључивање на магистрални 
регионални и локални пут, Сагласност жељезница) – издају овлаштена правна лица.      Сагласности 
јавних предузећа прибављају по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка 
издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Дервента и јавних 
преузећа, односно њихових пословних јединица на подручју Општине (остаје обавеза подносиоца 
захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те сагласности, само што их он сам не мора 
прилагати уз захтјев);

7. Изјава власника сусједних земљишта и објеката – оригинал;           

8. Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени 
намјене постојећег објекта – Овлаштене институције и органи - оригинал/овјерена копија;

9. Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене 
(издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС) - оригинал/овјерена 
копија;        

10. Доказ о уплати таксе/накнаде – Општина, пошта, банка – оригинал. 

Након подношења захтјева за локацијске услове (са свом напријед наведеном документацијом) 
службена лица Одјељења излазе на терен и врше увиђај на лицу мјеста. Обавеза инвеститора је да 
присуствује овом увиђају као и да обезбиједи присуство комшија, уколико гради објекат на удаљености 
мањој од 3 m од границе његове парцеле (ради давања изјаве).

Уколико је локација у обухвату Регулационог плана и гради се у складу са истим није потребна 
изјава комшија.Након увиђаја прибављају се мишљења предузећа из области инфраструктуре 
(електродистрибуција  и водовод).  По  прибављеним мишљењима по потреби се прибавља стручно 
мишљење и раде се урбанистичко-технички услови, те издају локацијски услови.



ТРОШКОВИ ПОСТУПКА!!

ИЗРАДА СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА И УРБАНИСТИЧКО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА!!
За објекте који се граде на локацијама које су у обухвату спроведбених докумената просторног 
уређења (регулациони план,  план парцелације и др.) стручно мишљење није потребно. За објекте 
који се граде на локацијама на којима не постоје спроведбени документи просторног уређења или 
не постоји обавеза њиховог доношења прибавља се стручно мишљење правног лица овлашћеног за 
израду просторно-планске документације.

Списак одређеног броја правних лица овлаштених за израду просторно–планске документације можете 
добити у Одјељењу за просторно уређење. Инвеститор може сам изабрати правно лице које ће му радити 
стручно мишљење и урбанистичко–техничке услове. Рок за рјешавање потпуног захтјева је 8 дана.

Стручно мишљење и урбанистичко-техничке услове за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне 
објекте може радити и Одјељење за просторно уређење општине Девента уколико му странка повјери 
ове послове.

Трошкови издавања локацијских услова се плаћају приликом подношења захтјева и могу обухватити:
 • Израда локацијских услова,
 • Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова и
 • Израда само урбанистичко-техничких услова.

Трошкови израде локацијских услова износе 20 КМ.
Накнада за трошкове припреме урбанистичке документације за издавање локацијских услова зависи 
од бруто површине објекта, вриједности, намјене и зоне у којој се објект налази, а минимално износи:
 • за стамбене објекте минимално 80 КМ;
 • за стамбено пословне објекте минимално 100 КМ;
 • за пословне објекте минимално 100 КМ.

 
Уколико припрему урбанистичке документације за издавање локацијских услова врше овлашћена 
правна лица, накнада се плаћа према цјеновнику конкретног правног лица.

Све информације о поступку издавања локацијских услова  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

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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