
ОБРАЗАЦ 
МД 05-07, Одобрење за грађење 

ОПШТИНА МОДРИЧА 
Страна 1 од 1 

 

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕ СМИЈЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЈЕСЕЦИ 
Рок потребан за рјешавање предмета (са потпуном документацијом) 15 дана 

    ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
 

 ИМЕ (име једног родитеља) ПРЕЗИМЕ 
 

   

 МЈЕСТО БОРАВКА (мјесто, улица и број) 
 

   
 

 НАЗИВ ФИРМЕ  

              
   

 ЈМБ (за физичка лица) или ЈИБ (за правна лица) 
 

   

 ПОСЛОВНО СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

   

 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН    
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА МОДРИЧА 

 Одјeљење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију 
 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАЂЕЊЕ 
 
Молим Вас да издате рјешење о одобрењу за: (подвући шта се захтјева) 
изградњу/доградњу/надоградњу/реконструкцију и адаптацију 
__________________________________________________________________________________  
Подаци о локацији: 
Мјесто: __________________________ улица и број: _____________________________________ 
катастарска општина: _______________________ бр. парцеле (стари премјер): _______________ 
бр. парцеле (нови премјер): ___________________ бр. з. к. ул./п. л./  ________________________ 
Документација коју прилажем: 
1. Локацијски услови, број ______________ од ______________ форма доставе: копија  
2. Доказ о власништву (Земљишно-књижни извадак)  
    или праву грађења и посједовни лист       форма доставе: оригинал 
2.1.Извод из књиге уложених уговора (етажно власништво)  форма доставе: оригинал 
3. Пројекат техничка документација у 3 примјерка   форма доставе: оригинал 
4. Извјештај о обављеној ревизији техничке документације  
    према члану 73. Закона о уређењу простора за грађењу            форма доставе: оригинал 
5. Еколошка дозвола, ако је потребна     форма доставе: оригинал 
6. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење  
    градског грађевинског земљишта и једнократне ренте;            форма доставе: оригинал 
7. Доказ о уплати утврђеног износа накнаде, односно 
    уговор о начину измирења истих 
8. Друге доказе одређене посебним законима, а који су  
    наведени у локацијским условима (означити) 

a. Електро-енергетска сагласност    форма доставе: оригинал 
б. Противпожарна сагласност на тех. документацију  форма доставе: оригинал 
в. Водна сагласност                      форма доставе: оригинал 
г. Коначна сагласност Ј.П. Путеви РС    форма доставе: оригинал 
д. Пољопривредна сагласност                                                  форма доставе: оригинал 
ђ. Сагласност Жељезница РС                                      форма доставе: оригинал 
е. Сагласност Министарства здравља и социјалне     
    заштите Републике Српске      форма доставе: оригинал 

13. Општинска административна такса: 
 - на рјешење 30,00 КМ; - на захтјев 2,00 КМ 
    Потпис подносиоца 

Модрича,  године   
 


