
07.20.Подносилац захтјева:

ЗАХТЈЕВ: ИЗМЈЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Назив документа Институција Форма Коментар

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

( ОТИСАК ПРИЈЕМНОГ  ШТАМБИЉА )

Шифра

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ГРАД ТРЕБИЊЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДСКА УПРАВА

ОДСЈЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕЊА

Доказ о власништву Републичка управа за 
геодетске и имовинско-
правне послове

Оригинал / 
овјерена копија

Прибављање по службеној 

дужности након потписивања 

споразума са Републичком 

управом за геодетске и 

имовинско-правне послове 

(подносилац захтјева плаћа 

таксу/накнаду)

Водоводна сагласност (само ако се 
повећала корисна површина објекта)

Јавно предузеће за 
комуналну хидротехнику
 "Водовод" а.д. Требиње

Оригинал Прибављање по службеној 

дужности на основу споразума 

са ЈП "Водовод" а.д. Требиње 

(подносилац захтјева плаћа 

таксу/накнаду)

Електроенергетска сагласности  (само 
ако се повећала корисна површина 
објекта)

ЗП "Електро-
Херцеговина" а.д. 
Требиње

Оригинал Прибављање по службеној 

дужности на основу споразума 

са ЗП "Електро-Херцеговина" 

а.д. Требиње (подносилац 

захтјева плаћа таксу/накнаду)

 Презиме/ 
назив фирме

 Име

 Име 
родитеља

 Адреса

 Контакт 
телефон

Намјена (изградња, надоградња, доградња, промјена 
намјене, реконструкција или санација)

Локација

Мјесто Број ЗК улошка

Катастарска општина Број парцеле (стари премјер)

Број парцеле (нови премјер) Намјена објекта (индивидуални стамбени објекат, 
индивидуални стамбено пословни објекат, стамбено 

послови објекат вишепородичног становања, стамбени 
објекат вишепородичног становања, пословни објекат или

 остало)

Број и датум издате грађевинске дозволе Измјена која се тражи

Разлог за измјену
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Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на бр./коментар

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е

(Датум подношења захтјева) (Потпис подносиоца захтјева)

Напомена: -

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом):    5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани):  3 године од дана издавања

Ревидован главни пројекат (осим за 
индивидуалне стамбене објекте бруто 
површине до 200 м2)

Овлаштено правно лице Оригинал -

Грађевинска дозвола (доставља се само
 када се мијења власник, а пројекат 
остаје исти)

Одјељење за просторно 
уређење

Оригинал / 
овјерена копија

Прибављање по службеној 

дужности уколико се ради о 

документу које је oдјељење 

издало након 2008. године 

(подносилац захтјева не плаћа 

таксу/накнаду)

Доказ о уплати градске 
административне таксе

Пошта Оригинал -

Доказ о уплаћеним накнадама Пошта / Банка Оригинал -

Допринос за премјер и 
успоставу катастра 
некретнина (плаћа се само
 ако се повећава 
инвестициона вриједност)

0,3% предрачунске цијене грађевинских 
радова

5550070022517643 Прималац: 
Републичка управа за
 геодетске и 
имовинско-правне 
послове

Градска административна 
такса за издавање 
рјешења о одобрењу за 
грађење

0,3 промила од предрачунске вриједности 
грађевинско-занатских радова, с тим да 
такса не може износити мање од 20 КМ

таксена марка или 
уплата на рачун: 
5620088034545411 
(ако је износ преко 
100 КМ)

Врста прихода: 
722121, буџетска 
организација: 
9999999, прималац: 
Буџет Града Требиње

Рента (плаћа се само ако 
се повећава корисна 
површина)

Просјечна коначна грађевинска цијена m2 
корисне површине стамбеног и пословног 
простора износи 983,60 КМ. I зона 6% 
просјечне коначне грађевинске цијене – 
59,02 КМ/m2, II зона 5% просјечне коначне 
грађевинске цијене – 49,18 КМ/m2, III зона 
4% просјечне коначне грађевинске цијене – 
39,34 КМ/m2, IV зона 3% просјечне коначне 
грађевинске цијене- 29,51 КМ/m2, V зона 
2% просјечне коначне грађевинске цијене – 
19,67 КМ/m2, VI зона 1% просјечне коначне 
грађевинске цијене – 9,83 КМ/m2.

5620088034545411 Врста прихода: 
721223, буџетска 
организација: 
9999999, прималац: 
Буџет Града Требиње

Накнада за трошкове 
уређења градског 
грађевинског земљишта 
(плаћа се само ако се 
повећава корисна 
површина објекта)

I зона 100,70 КМ/m2, II зона 82,93 КМ/m2, 
III зона 69,03 КМ/m2, IV зона 50,24 КМ/m2, 
V зона 38,37 КМ/m2, VI зона 27,50 КМ/m2.

5620088034545411 Врста прихода: 
722411, буџетска 
организација: 
9999999, прималац: 
Буџет Града Требиње
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