
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРИЈЕМ НИ Ш ТАМ БИЉ  
ГРАД БАЊАЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
  

 ГУБЛ-ОБ-03/06 
Подносилац захтјева 

Име и презиме/ Назив правног лица  

Адреса  

ЈИБ              

Контакт особа  

Контакт телефон  

   
Предмет: УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА    
    
Молим вас да формирате комисију за технички преглед ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(назив и врста изграђеног објекта са назначеним мјестом изградње) 
изграђеног према_____________________________________________________________________________ 
                                                    (број и датум грађевинске дозволе и назив органа који је издао исту) 
 
Назив инвеститора:  
Назив носиоца израде техничке документације:  
Назив свих извођача који су изградили објекат:  
  
  
Број и датум уговора о ангажовању надзорног органа:  
Датум довршења изградње објекта и вирјеме кад се 
може почети са техничким прегледом објекта: 

 

  
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 употребне дозволе 50 КМ-за објекте или 
дијелове објекта БГП до 
400 m2 

555-007-12034888-60  
или таксена марка 

Врста прихода: 722131 

100 КМ-за објекте БГП 
преко 400 m2 и објекте 
инфраструктуре 

 
Рок за рјешавање копмлетног предмета: Рок за преглед захтјева: 3 дана. 

Рок за рјешавање потпуног захтјева: 5 дана. 
Вријеме важења одлуке по захтјеву: Трајно  

   
 
 

Бањалука, ___________________ године 

 

ОКРЕНИТЕ СТРАНИЦУ   
  

 
 

Потпис подносиоца захтјева: 
 
 



 
 
НАПОМЕНА: технички преглед објеката до 11.05.2018.године врше сљедећа правна лица: 
 

1. „Завод за изградњу“, а.д. Бањалука 
2. ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“, Бањалука 
3. Институт за грађевинарство „ИГ“, д.о.о. Бањалука 
4. „Урбис центар“, д.о.о. Бањалука 

 
Потребно је да заокружите правно лице којем ће бити прослијеђен Ваш захтјев за технички преглед. 
 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
 

1. Грађевинску дозволу са пројектом изведеног стања у два примјерка, уколико је израђен и 
овјерен у складу са чланом 104. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13); 

2. Потврду о извршеном геодетском снимању објекта; 
3. Сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима; 
4. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација; 
5. Изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта из члана 60. став 2. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13); 
6. Извјештај надзорног органа; 
7. Енергетски цертификат зграде. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
За рад комисије на терену обезбиједити: 
 

 Грађевинску дозволу са главним пројектом на основу којег је издата дозвола и пројекат 
изведеног стања, уколико је израђен; 

 Доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме; 
 Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости 

конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтјева; 
 Грађевински дневник; 
 Грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њеног вођења; 
 Књигу инспекција; 
 Осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте објекта. 

 

 


