
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
КАКО ДОБИТИ 
ПОЉОПРИВРЕДНУ 
САГЛАСНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

ШТА ЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНА 
САГЛАСНОСТ? 

 
За изградњу објекта на парцели која се третира као 
пољопривредно земљиште инвеститор је дужан 
извршити претварање пољопривредног у 
грађевинско земљиште,  
 
Промјеном намјене пољопривредног земљишта 
сматра се свако коришћење пољопривредног 
земљишта за изградњу насеља, индустријских, 
енергетских и рударских објеката, жељезничких 
пруга, путева, водних акумулација, пошумљавање или 
други радови којима се трајно онемогућава 
коришћење тог земљишта за пољопривредну 
производњу. Под промјеном намјене 
пољопривредног земљишта сматра се и 
експлоатација минералних сировина и извођење 
радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке, 
шљунка, камена, као и опасних и штетних материја на 
пољопривредном земљишту на одређено вријеме, 
након чега је корисник дужан да рекултивише 
земљиште у складу са пројектом 
рекултивације.Пољопривредним земљиштем се 
сматрају њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, 
пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре.  

 
 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА 
 

Образац Захтјева за издавање пољопривредне 
сагласности је доступан на шалтеру 5. Инфо-пулта или 
на:  www.euprava.opstina-novigrad.com/poljoprivreda/, 
а уз исти потребно је приложити: 

 
1. Копију личне карте, 
2. Локацијски услови или урбанистичка 

сагласност, 
3. Препис посједновног листа,  

4. ЗК извадак, 
5. Koпија катастарског плана,  
6. Пореска картица,  
7. Доказ о уплати 12,00 КМ таксе. 

 

ИЗДАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
САГЛАСНОСТИ 
 
Пољопривредна сагласност издаје се у форми 
рјешења. 
 
Пољопривредна сагласност издаје се у року од 7 
дана од дана када захтјев буде у потпуности 
комплетиран. 

 
ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И... 

 
Пољопривредна сагласност је један од потребних 
докумената у поступку добијања рјешења за 
изградњу објекта (грађевинска дозвола). 
 
За кориштење пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе плаћа се накнада што је 
регулисано Законом о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19). 
 
 
 

Одјељење за привреду и пољопривреду 

Петра Кочића 2, 79220 Нови Град 

Телефон: +387 52 720-456 

 

Е-mail: dusan.vujanovic@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 
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