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Локацијски услови важе до измјене важећег или 

доношења спроведбеног плана, ако је прописана 

обавеза његовог доношења. 

 

Ако инвеститор није поднио захтјев за грађевинску 

дозволу у року од годину дана од дана издавања 

локацијских услова, прије подношења захтјева 

дужан је прибавити увјерење да издати локацијски 

услови нису промјењени. 
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 г) сагласност на локацију објекта предвиђене 

у урбанистичко-техничким условима на основу 

посебних закона зависно од врсте и намјене објекта 

(комуналних предузећа која управљају комуналном 

инфраструктуром, јавних предузећа која управљају 

јавном инфраструктуром и сл.) ако такве 

сагласности нису садржане у урбанистичко-

техничким условима, 

д) рјешење о утврђивању обавеза спровођења 

процјене утицаја на животну средину и обиму 

процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно 

у складу са посебним прописом и  

ђ) идејни пројекат и доказ о власништву или 

праву грађења над земљиштем за објекте за које 

према одредбама овог закона није потреба 

грађевинска дозвола. 

Уколико комунало или јавно предузеће не 

достави своје мишљење у року од 15 дана од дана 

пријема службеног захтјева сматра се да нема 

никаквих посебних услова и урбанистичко-технички 

услови се израђују на основу стања на терену. 

 

Надлежни орган дужан  је да изда локацијске услове 

у року од 15 дана од дана пријема комплетног 

захтјева. 

 

Ако је подручје будуће изградње обухваћено 

спроведбеним документом просторног уређења, 

локацијски услови се састоје од овјереног извода из 

спроведбеног докумета просторног уређења и 

урбанистичко-техничких услова. 

 

E v e n t  S c h e d u l e  

Локацијски услови представљају технички стручни 

документ који одређује услове за пројектовање и 

грађење, а који се израђује на основу Закона о 

уређењу простора и грађењу, посебних закона и 

прописа донесених на основу тих закона, као и 

документа просторног уређења. 

 

Документи као основ за издавање локацијских 

услова су: зонинг план, зонинг план подручја 

посебне намјене, регулациони план, урбанистички 

пројекат и план парцелације. 

 

Локацијске услове издаје Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове, Општинске 

управе, општине Нови Град, на чијем се подручју 

захтјева градња. 

 

Уз захтјев за локацијске услове инвеститор је дужан 

да приложи: 

а) урбанистичко-техничке услове и стручно 

мишљење ако нема спроведбеног документа 

просторног уређења који се достављају у три 

примјерка само ако се раде ван органа надлежног за 

послове уређења простора јединице локалне 

самоуправе, 

б) копију катастарског плана, односно 

ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за 

инфраструктурне линијске комуналне објекта, 

овјерене од органа надлежног за послове премјера и 

катастра, 

в) доказ о легалости постојећег објекта, 

уколико је ријеч о доградњи, надоградњи и 

промјени намјене постојећег објекта,  
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