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О захтјеву за издавање грађевинске 
дозволе одлучује надлежни орган у року 

од 15 дана од дана пријема захтјева уз који 
је приложена прописана документација.

(3) За индивидуалне стамбене и 
индивидуалне стамбено-пословне 
објекте чија је бруто грађевинска 
површи на мања од 400 m², осим за 
сложене објекте у смислу овог закона, 
који се граде на подруч ју за које је 
донесен спроведбени документ 
просторног уређења или на ван урбаном 
подруч ју, за издавање грађевинске 
дозво ле нису потребни локацијски 
услови.

(2) Рјешење о утвђивању висине 
накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренте, те 
доказ о уплати утврђеног износа 
накнада, односно уговор о начину 
измирења ових обавеза инвеститор је 
дужан да достави надлежном органу на 
његов захтјев прије издавања 
грађевинске дозво ле.

Грађењу објекта може се приступити 
само на основу рјешења којим се 
издаје грађевинска дозвола.

Грађевинску дозволу издаје Одјељење 
за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове, Општинске 
управе, општине Нови Град, на чијем 
подручју се гради објекат.

(1) Уз захтјев за издавање грађевинске 
дозволе, инвеститор прилаже:

а) локацијске услове,
б) доказ о ријешеним имовинско-
правним односима, (Извод из јавне 
евиденције о непокретностима, 
Земљишнокњижни извадак, 
Посједовни лист, Уговор или Одлука 
надлежног органа погодна као основ 
за стицање права власништва или 
права грађења у корист инеститора, 
Уговор о заједничком грађењу 
закључен са власником земљишта или 
непокретност),
в) уговор о концесији или јавно-
приватном партнерству, ако се за 
тражену изградњу даје концесија или 
закључи уговор о јавно-приватном 
партнерству у складу са посебним 
прописима,
г) главни пројекат у три примјерка,
д) извјештај о ревизији техничке 
документације, осим за објекте чија је 
бруто грађевинска површина мања од 
400m2, осим за сложене објекте у 
смислу овог закона,
 

ђ) извјештај и потврду о нострификацији 
уколико је ријеч о пројектима израђеним 
по прописима других земаља,
е) еколошка дозвола ако је потребна или 
рјешење о одобравању студије утицаја на 
животну средину у складу са прописима о 
заштити животне средине и 
ж) друге доказе одређене посебним 
законима.

Грађевинска дозвола престаје да важи 
ако се са изградњом објекта за који је 
издана не почне у року од три године од 
дана када је грађевинска дозвола 
постала извршна.
Инвеститор је дужан прије добијања 
грађевинске дозволе да плати једнократну 
ренту и накнаду за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта у 
наведеним износима:
а)  Обрачун једнократне ренте

б) Накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта

Ако до грађевинске парцеле нису изграђени 
инфраструктурни објекти, уређаји и 
инсталације  износ накнаде се умањује за 
неизграђене и то:

-За водоводну мрежу:...............................4 %
-За електричну мрежу:..............................5 %
-Зa асфалтни пут са тротоаром:............11 %
-За асфалтни пут без тротоара:...............9 %
-За канализацију за отпадне воде:..........5 %
-За макадамски пут:..................................5 %
-За топловод:.............................................4 %
-За кишну канализацију:..........................4 %
-За јавну расвјету:.....................................3 %
-За телефонску мрежу:..............................3 %


