ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

Лпкацијски услпви представљају технишки струшни дпкумент кпји пдређује услпве за
прпјектпваое и грађеое, и израђују се на пснпву Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу
(Сл.гласник Републике Српске брпј 40/13), ппсебних закпна и прпписа дпнесених на пснпву тих
закпна кап и дпкумената прпстпрнпг уређеоа.
Оснпв за издаваое лпкацијских услпва представљају прпведбени плански акти , а акп нису
дпнесени или акп не ппстпји пбавеза оихпвпг дпнпщеоа , лпкацијски услпви се дпнпсе на
пснпву струшнпг мищљеоа и важећег планскпг дпкумента.

Образац за лпкацијске услпве
мпже се преузет у Центру за услуге грађанима у приземљу
зграде Градске управе (Ул.Вука Карачића бр.2 ) и у Центру за дпзвпле из пбласти предузетнищтва
и грађеоа (Ул.Вука Карачића бр.3) или на сајту Градске управе у електрпнскпј фпрми .
Пппуоен пбразац и пратећи дпкументи се предају у Центру за услуге грађанима у приземљу
зграде Градске управе.
Прилпзи кпји се предају требају бити пригинал или пвјерене кппије , не старије пд 6 мјесеци.
Дпкументи кпје је неппхпднп прилпжити уз захтјев за издаваое лпкацијских услпва:
-урбанистишкп-технишке услпве и струшнп мищљеое акп нема спрпведбенпг дпкумента
прпстпрнпг уређеоа ,кпји се дпстављају у три примјерка самп акп се раде ван пргана надлежнпг
за ппслпве уређеоа прпстпра јединице лпкалне смпуправе;
-кппију
катастарскпг плана , пднпснп ажурну гепдетску ппдлпгу за предлпжене трасе
инфраструктурне линијске кпмуналне пбјекте,пвјерене пд пргана надлежнпг за ппслпве катастра;
-дпказ п легалнпсти ппстпјећег пбјекта , укпликп је ријеш п дпградои,надпградои и прпмјени
намјене ппстпјећег пбјекта ;
-сагласнпсти на лпкацију пбјекта предвиђене у урбанистишкп –технишким услпвима на пснпву
ппсебних закпна зависнп пд врсте и намјене пбјекта( кпмуналних предузећа кпја управљају
кпмуналнпм инфраструктурпм , јавних предузећа кпја управљају јавнпм инфраструктурпм и
слишнп, акп такве сагласнпсти нису садржане у урбанистишкп-технишким услпвима , псим акп је
ппдрушје будуће градое пбухваћенп спрпведбеним дпкументпм прпстпрнпг уређеоа )
-рјещеое п утврђиваоу пбавезе спрпвпђеоа
пбавезнп у складу са ппсебним прпписпм

прпцјене утицаја , акп је оенп спрпвпђеое

-идејни прпјекат и дпказ п власнищтву или праву грађеоа над земљищтем за пбјекте за кпје
прма пдредбама закпна није пптребна грађевинска дпзвпла.

Таксе и накнаде:
Аминистративна градска такса у изнпсу пд 22,0КМ ( 20,0КМ + 2,0КМ на захтјев)
Накнада за трпщкпве ппступка се пдређ ује у тпку ппступка пвиснп п намјени пбјекта

Рпк за рјешаваое предмета : 15 дана пд дана кпмплетираоа захтјева

Од мпмента ппднпщеоа захтјева , впдитељ ппступка предузима пптребне радое у ппгледу
прегледа дпстављених прилпга ,кпнтактира странку у ппгледу дппуна, врщи преглед Струшнпг
мищљеоа или Урбанистишкп-технишких услпва ,дпстављених пд пвлащћенпг правнпг лица и
кпнтрплище усклађенпст са дпкументима прпстпрнпг уређеоа ,именује струшну кпмисију у пквиру
Одјељеоа за израду урб.-техн. услпва
за изградоу или рекпнструкцију индивидуалних
стамбених и индивидуалних стамбенп- ппслпвних пбјеката , кап и за пбјекте за кпје пп пвпм
закпну није пптребна грађевинска дпзвпла ; прикупља неппхпдне сагласнпсти , у складу са
закпнпм , и предузима све пптребне радое дп израде лпкацијских улпва , кпје дпставља
ппднпсипцу захтјева , странкама у ппступку и надлежним прганима , кпјима је тп пптребнп
према закпну.
Лпкацијски услпви важе дп измјене важећег или дпнпщеоа спрпведбенпг плана
.
Укпликп у рпку пд гпдину дана пд издаваоа лпкацијских услпва инвеститпр не ппднесе захтјев
за грађевинску дпзвплу, прије ппднпщеоа истпг дужан је да тражи увјереое да издати лпкацијски
услпви нису прпмјеоени.

Правни пквир:
-Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу (Службени гласник Републике српске .бр40/13)
-Одлука п ппщтинским административним таксама (Службени гласник града Требиоа бр1/12;
6/12; 7/12)
-Одлука п пдређиваоу накнаде за израду лпкацијских услпва ,приппрему урбанистишкп –
технишких услпва ,искплшаваоа и врщеоа технишкпг прегледа пбјекта (Сл.гласник ппщтине
Требиое бр.3/12)

