
Грађевинске дозволе за изградњу објеката на подручју општине Дервента издајe Одјељење за 
просторно уређење. Изградњи објекта, као и извођењу грађевинских радова на објекту се не може 
приступити прије него што се од надлежног одјељења прибави грађевинска дозвола. Изузетак су 
само објекти за које према Закону о уређењу простора и грађењу и општинској одлуци није потребна 
грађевинска дозвола и који се граде на основу локацијских услова и записника о исколчавању.

Рјешење о грађевинској дозволи је управни акт на основу којега се може приступити изградњи, 
доградњи, надоградњи, реконструкцији или санацији објекта.

Грађевинска дозвола издаје се за грађење цијелог објекта или дијела објекта који чини техничку, 
технолошку или функционалну цјелину.

Захтјев за издавање грађевинске дозволе се подноси у просторијама Општинске управе Дервента 
шалтер сала, шалтер бр. 6. Потребна је слиједећа документација:
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ВОДИЧ – ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 2

1. Локацијски услови, осим за стамбене и стамбено-пословне објекте испод 400 м² - чл. 128. став 3. 
Закона о уређењу простора и грађењу, ако се не ради о сложеним објектима (издаје Одјељење за 
просторно уређење) - оригинал или овјерена копија;

2. 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 документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев);

3. Доказ о ријешеним имовинско - правним односима (З.К. Извадак, Посједовни лист или други доказ 
предвиђен чл. 128-130. Закона) – 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 документ, само што га он сам не мора прилагати уз 
захтјев);

4. Главни пројекат у три примјерка (издаје овлаштена пројектанска кућа) - оригинал или овјерена 
копија;

5. Извјештај о ревизији техничке документације, осим за стамбене и стамбено-пословне објекте до 
200 м² (издаје правно лице овлашћено за ревизију) – оригинал;

6. Електроенергетска сагласност  - МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Радна 
јединица Дервента – прибавља се 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. Сагласност ВиК (издаје Комунално предузеће Комуналац а.д. Дервента)   - прибавља се 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 сагласноти, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев;

8. Сагласност на пројектоване мјере заштите од пожара (сем индивидуално-стамбених објеката) – 
идаје МУП РС, Центар јавне безбједности Добој - оригинал или овјерена копија;

9. Сагласност на прикључак на магистрални, регионални, локални и некатегорисани пут (условно) 
– издаје ЈП Путеви РС - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу 
поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Дервента 
и јавних преузећа (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те 
сагласности, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);

10. Водопривредна сагласност  (издаје Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) – оригинал 
или овјерена копија;

11. Рјешење о претварању пољопривредног у грађевинско земљиште/Пољопривредна сагласност (ако 
се земљиште води као пољопривредно)   - издаје Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
- оригинал или овјерена копија;

12. Еколошка дозвола (за објекте за које се по закону тражи еколошка дозвола) – издаје Одјелење за 
просторно уређење - оригинал или овјерена копија;

13. Извјештај и потврда о нострификацији (ако је пројекат израђен по прописима других земаља) – 
издаје овлашћено правно лице – оригинал;

14. Доказ о уплати накнаде за финансирање премјера катастра и некретнина - Општина, пошта, банка 
– оригинал;

Рок за издавање грађевинске дозволе је 10 дана од дана подношења потпуног захтјева.



Рјешење о износу накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и износу ренте на 
захтјев инвеститора доноси Одјељење за стамбено комуналне послове након издавања локацијских 
услова, односно урбанистичко-техничких услова.

Износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и износ ренте утврђује се по 
јединици корисне површине објеката (КМ/m2) садржане у пројекту на основу којег се издаје грађевинска 
дозвола.

Рјешење се доноси и за објекте за које на основу овог закона није потребна грађевинска дозвола на 
основу идејног пројекта и локацијских услова, а прије исколчавања објeкта.
Надлежни орган доставља и записник обрачуна трошкова уређења земљишта и ренте са свим 
параметрима на основу којих су обрачунати. 

Рјешење о утврђивању висине накнада вриједи једну годину.

Уколико се у току важења рјешења не изврши уплата накнада, инвеститор је дужан поново тражити 
утврђивање предметних накнада.

Почетак извођења грађевинских радова обавезно се пријављује Општинској урбанистичко-
грађевинској инспекцији најмање 8 дана прије почетка радова.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је издата не почне у року од 
три године од дана када је грађевинска дозвола постала извршна.

Клаузулу правоснажности на рјешење, странка добија код службеног лица које је издало рјешење 
истеком рока од 15 дана од дана пријема рјешења.

Све информације о поступку издавања грађевинске дозволе 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

ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВАi

УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РЕНТЕ!!

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.

Ажурирано: септембар 2018. године

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
E-mail: derv-urb@teol.net, derv-pro@teol.net
Тел.: 053 315 161; Faкс: 053 315 184
Адреса: Трг ослобођења бб, 74400 Дервента
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