
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                 ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
ГРАД БАЊАЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 

 ГУБЛ-ОБ-03/05 
Подносилац захтјева 

Име и презиме/ Назив правног лица 
 

Адреса 
 

ЈИБ 
             

Контакт особа 
 

Контакт телефон 
 

 

Предмет: РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ЛЕГАЛНОСТ ОБЈЕКТА  (означити) 
 

1. Објекат:  стамбени објекат 

   

  стамбено - пословни објекат 

   

  пословни објекат 

   

  ___________________________________________ 

 
2. Локација  улица  

 катастарска честица и 
катастарска општина 
(н.п.) 

 

 
 

Т А К С Е  И  Н А К Н А Д Е 

Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна 
Позив на број / 

коментар 
Такса за захтјев 2 КМ 555-007-12034888-60  

или таксена марка 
Врста прихода: 722131 

Такса за издавање рјешења о 
легалности објекта 

10 КМ 555-007-12034888-60  
или таксена марка 

Врста прихода: 722131 

 
 
Рок за рјешавање комлетног предмета: Рок за преглед комплетности захтјева 3 дана.  

Рок за рјешавање комплетног захтјева 8 дана.  
Вријеме важења одлуке по захтјеву: Трајно  
 

 

ОКРЕНИТЕ СТРАНИЦУ   

 

 
 

          Потпис подносиоца захтјева: 

Бањалука,  године 
 



 
УЗ ЗАХТЈЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 

 
1. Копију катастарског плана са идентификацијом (не старију од шест мјесеци); 
2. Доказ о власништву и посједовни лист (не старији од шест мјесеци); 
3. Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања изграђеног објекта, израђеног од 

овлашћеног правног лица за послове премјера и катастра непокретности и који садржи 
нарочито: уцртан објекат са димензијама и координатним тачкама; 

4. Неки од доказа предвиђених Законом и то: 
a) аерофотограметријски снимак, ако је извршено снимање за подручје јединице локалне 

самоуправе до краја 1980. године, 
б) евиденција надлежних органа, уколико је објекат евидентиран, 
в) купопродајни уговор закључен до тог периода, 
г) уговор о грађењу закључен до тог периода и 
д) други докази на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до краја 1980. 
године. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13 
и 106/15), члан 151. став 4. прописано је да се објекти изграђени до краја 1980. године сматрају 
легално изграђеним, о чему надлежни орган доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта. 


