УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Пптребнп је испунити пбразац за издаваое упптребне дпзвпле.
Образац за грађевинску дпзвплу мпже се преузети 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 упптребне дпзвпле услпва:
-грађевинску дпзвплу са прпјектпм изеденпг стаоа у два примјерка , укпликп је израђен и пвјерен
у складу са шланпм 104.пвпг закпна ;
-пптврду п изврщенпм гепдетскпм снимаоу пбјеката ;
-дпказ п изврщенпм снимаоу ппдземних инсталација ;
-изјаву извпђаша п изведеним радпвима и услпвима за пдржаваое пбјеката из шлана 60.став 2
пвпг закпна,
-извјещтај надзпрнпг пргана и
-енергетски сертификат зграде.

Акп је дпкументација кпмплетна, впдитељ ппступка израђује Рјещеое кпјим се именује Кпмисија
или правнп лице кпје ће урадити технишки преглед.
У складу са закпнпм , пбављена је прпцедура за избпр правних и физишких лица са лиценцпм за
врщеое технишкпг прегледа .Утврђена листа правних и физишких лица за врщеое технишкпг
прегледа , истакнута је на пгласнпј табли у Центру за дпзвпле из пбласти грађеоа и
предузетнищтва.
Ппменута ЛИСТА дпступна је и у електрпнскпј фпрми пвдје .

Дпкументи кпји су неппхпдни за ппступак техничкпг прегледа

-инвеститпр ,пднпснп власник или оегпв правни сљедник ,дужан је да пбезбједи присуствп
ушесника у грађеоу приликпм технишкпг прегледа.
-инвеститпр , пднпснп власник или оегпв правни сљедник ,дужан је да најкасније на дан
технишкпг прегледа кпмисији за технишки преглед дпстави на увид сљедећу дпкументацију:
-грађевинску дпзвплу са главним прпјектпм на пснпву кпјег је издата дпзвпла и прпјекат
изведенпг стаоа , укпликп је израђен ;
-дпказ п квалитету радпва , грађевинских прпизвпда и ппреме ,
-дпкументацију п изврщеним испитиваоима и резултатима тестираоа нпсивпсти кпнструкције
,акп се ппсебним прпписима тестираое захтјева ;
-грађевински дневник ;
-грађевинску коигу , за пне пбјекте за кпје је угпвпрена пбавеза оенпг впђеоа ;
-коигу инспекција и
- псталу дпкументацију дефинисану ппсебним прпписима у зависнпсти пд врсте пбјекта.

Таксе и накнаде:
Аминисративна градска такса у изнпсу пд 22,0КМ ( 20,0КМ + 2,0КМ на захтјев)
Накнада за трпщкпве ппступка за рад Кпмисије кпја врщи технишки преглед 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,
израђује рјещеое п
именпваоу правнпг лица или Кпмисије кпја ће урадити технишки преглед, кппрдинира радпм
ппступка, израђује рјещеое п упптреби пбјекта акп је извјещтај п технишкпм пријему ппзитиван
,Дпнпси рјещеое кпјим налаже ппднпсипцу захтјева да птклпни недпстатке ,акп су у тпку тех
нишкпг прегледа упшени недпстаци пд стране врщипца технишкпг прегледа ; пп птклаоаоу
недпстатака и ппнпвним прегледпм пбјекта,акп је извјещтај ппзитиван израђује се рјещеое п
упптреби пбјекта , кпје се дпставља ппднпсипцу захтјева ,странкама у ппступку и надлежним
прганима.

Правни пквир:
-Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу (Службени гласник Републике Српске .бр40/13)
-Одлука п ппщтинским административним таксама (Службени гласник Опщтине /Града Требиоа
бр. 1/12; 6/12; 7/12)
-Закпн п ппщтем управнпм ппступку (Сл. Гласник ппщтине Требиое13/02; 50/10; 87/07)
-Правилник п врщеоу технишкпг прегледа пбјекта и издаваоу пдпбреоа за упптребу и
псматраоу тла и пбјекта у тпку грађеоа и уупптребе (Службени гласник РС , бр.100/13)
-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)

