
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

КАКО ДОБИТИ 
ЛОКАЦИЈСКЕ 
УСЛОВЕ 

ШТА СУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ? 
Локацијски услови су технички стручни документ који 
одређује услове за пројектовање и грађење, а који  се 
израђује на основу Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13,02/15, 106/15, 
3/16, 104/18 и 84/19), посебних закона и прописа 
донесених на основу тих закона, као и докумената 
просторног уређења. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА 
Захтјев за издавање локацијсих услова подноси 

инвеститор. Образац за подношење захтјева 

доступан је на шалтеру 4. Инфо-пулта или на: 

www.euprava.opstina-novigrad.com/stambeno/,  те у 

канцеларији 42, а уз исти потребно је приложити: 

1. Копија личне карте, 

2. Копија катастарског плана са идентификацијом 

не старији од 6 мјесеци, или ажурна геодетска 

подлога за предложене трасе за 

инфраструктурне линијске комуналне објекте 

(оригинал), 

3. Урбанистичко технички услови (оригинал), 
4. Опис објекта (хоризонтални, вертикални габарити, 

намјена објекта или идејно рјешење) (оригинал ), 
5. Сагласности 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 слично), ако такве 
сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким 
условима, (копија) 

6. Доказ о власништву или праву коришћења над 
земљиштем за објекте из члана 78. Закона о уређењу 
простора и грађењу (дрварнице, гараже, 
надстрешнице, стакленици, тенде, рекламни панои, 
септичке јаме, контејнери ....) - не старији од 6 
мјесеци (оригинал), 

7. Доказ о уплати накнаде за трошкове вођења управног 
поступка (оригинал), 

8. Пореска картица( оригинал), 
9. Доказ о уплати 2 + 10 КМ општинске 

административне таксе (оригинал). 
 

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

Основа за издавање локацијских услова су: зонинг план, 
зонинг план подручја посебне намјене, регулациони 
план, урбанистички пројекат, те план парцелације. 
 
Локацијски услови састоје се од овјереног извода из 
спроведбеног документа просторног уређења и 
урбанистичко-техничких услова (уколико је подручје 
будуће изградње обухваћено спроведбеним документом 
просторног уређења), односно извода из важећег 
расположивог документа просторног уређења, стручног 
мишљења и урбанистичко техничких услова и изјаве 
власника сусједних објеката и парцела (ако подручје 
будуће изградње није обухваћено спроведбеним 
документом просторног уређења). 

 
 
 

Припрему и израду урбанистичко-техничких услова 

инвеститор повјерава правном лицу које има 

одговарајућу лиценцу за израду документа просторног 

уређења. Изузетно, за изградњу или реконструкцију 

индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-

пословних објеката БГП до 400 m
2
, као и за изградњу 

објеката за које није потребна грађевинска дозвола 

урбанистичко-техничке услове може да припрема и 

изради Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 

 
Локацијски услови издају се у року од 15 дана од дана 

пријема комплетног захтјева. 

 
Локацијски услови важе до измјене важећег, односно 

доношења новог плана. Уколико у року од годину дана 

од дана издавања локацијских услова инвеститор не 

поднесе захтјев за одобрење за грађење, прије 

подношења истог дужан је да тражи увјерење да 

издати локацијски услови нису промјењени. 

 

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И... 

Локацијски услови нису потребни за радове на 

одржавању постојећег објекта и адаптацији објекта. 

 

 
 

Одјељење за просторно уређење и 

 стамбено-комуналне послове 

Петра Кочића 2, 79220 Нови Град 

Телефон: +387 52 720-467 

Е-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НОВИ ГРАД 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град  
● телефон: +387 52 720 900 ● факс: +387 52 720 901 

 

https://www.euprava.opstina-novigrad.com/wp-content/plugins/eDokumenti/assets/uploads/1574753362.pdf
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