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                                                                                                                                    РЕПУБЛИКА СРПСКА 

                                                                                                                                   ОПШТИНА ДЕРВЕНТА 

                                                                                                            НАЧЕЛНИК - АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

                                                                                                                 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА TЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА УПОТРЕБУ: 
                                                                      Закон о уређењу простора и грађењу (''Сл.гласник РС'', број: 40/13) 

 

□ за цијели објекат                                         □ за дио објекта 

 

Предметна локација – објекат се налази у_________________ у улици_____________________________ 

број ___ на кч. брoj__________________ ЗK уложак брoj_______к.о.____________ (стари премјер), што се 

односи на кч.брoj______________ ПЛ бр._________к.о. _______________(нови премјер). 

__________________________________________________________________________________________ 
(остале напомене-кратак опис) 

 

Уз захтјев прилажем (члан 95. Закона): 

 

□  рјешење о одобрењу за грађење са главним пројектом на основу којег је издато 

одобрење, а за објекте за које је одобрење за грађење издато према члану 87. овог закона, 

потребно је приложити рјешење о одобрењу за грађење са идејним пројектом на основу 

којег је издато одобрење, главни пројекат и извјештај о ревизији главног пројекта, 

□  копију катастарског плана са снимљеним положајем објекта, 

□  доказ о извршеном снимању подземних инсталација, 

□  изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката из члана 

50. став 2. овог закона, 

□  извјештај надзора над грађењем. 

НАПОМЕНА: Напријед наведени документи се прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији. 

 

Инвеститор, односно власник дужан је да, најкасније на дан техничког прегледа, 

комисији за технички преглед достави на увид сљедећу документацију: 

 

а)  пројекат изведеног стања, 

б)  доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме, 

в)  документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости 

конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтијева, 

г)  грађевински дневник, 

д)  грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њеног вођења, 

ђ)  књигу инспекција, 

е)  осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте 

објекта. 

Све додатне информације могу  се добити на телефон број: 053/315-139, 315-171, 315-172, 315-176 и 

315-194.   

 

Потпис (и печат) подносиоца захтјева : 

Дервента, __________20__ године                           _______________________________ 

Име и презиме / назив правног лица: 

__________________________________________ 

Адреса:___________________________________ 

ЈМБ/ЈИБ__________________________________ 

Контакт особа:_____________________________ 

Контакт телефон:___________________________ 


