
Подносилац захтјева: П Р И Ј Е М Н И  Ш Т А М Б И Љ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: 

АДРЕСА: 

ЈМБ / 
ЈИБ: 

КОНТАКТ ОСОБА: 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и 
екологију 

П Р Е Д М Е Т:   Захтјев за издавање употребне дозволе 

Индивидуалног стамбеног објекта бп до 400 м2 ; 

Индивидуалног стамбеног објекта бп преко 400 м2 ; 

Индивидуалног стамбено-пословног објекта бп до 400 м2 ; 

Индивидуалног стамбено-пословног објекта бп преко 400 м2 ; 

Колективног стамбеног објекта; 

Колективног стамбено-пословног објекта; 

Пословног објекта; 

Објекта комуналне инфраструктуре; 

у мјесту 

и то на кч. број 

што се односи на кч. број 
ЗК уложак број 

ПЛ број 
к.о. 

к.о. 

(стари премјер) 

(нови премјер)

Потпис подносиоца: 
Станари,  године 



  
 

УЗ ЗАХТЈЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
 

1. Овјерена фотокопија одобрења за грађење и пројекат изведеног стања уколико је дошло до 
измјена током изградње објекта, а у складу са чланом 104. Закона, 

 
2. Потврда о извршеном геодетском снимању објекта,  
 
3. Потврда о извршеном снимању подземних инсталација, 
 
4. Сагласност на изведено стање када је то предвиђено посебним прописима, 
 
5. Изјаву извођача о изведеним радовима, 
 
6. Извјештај надзорног органа, 
 
7. Енергетски цертификат зграде, 

 
8. Стручни налаз о мјерењу електроинсталација и громобранске инсталације (издаје 

овлашћено предузеће), 
 

9. Општинску административну таксу у износу од  
 

 индивидуални стамбени објекти, стамбено-пословни, помоћних и привремених 
објеката 

20,00 КМ 

 објекти колективног становања, колективних-стамбено пословних, пословних и 
индустријских објеката 

50,00 КМ 

 објекти мале привреде, занатских радионица, складишта, пољопривредних и 
инфраструктурних објеката 

30,00 КМ 

 угоститељских објеката са преноћиштем, ноћних барова, диско клубова и 
бензинских пумпи 

100,00 КМ 

 

НАПОМЕНА: 

            
 

Након подношења захтјева за издавање употребне дозволе и достављања комплетне 
документације ово одјељење именује комисију за технички преглед објеката са листе утврђених 
лица која испуњавају услове. Накнаду за обављање послова техничког прегледа објеката плаћа 
инвеститор, а у складу са Одлуком о накандама за обављање послова техничког прегледа објеката 
(''Службени гласник општине Станари'', број: 8/19). 
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