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за мјесец ________________ 2020. године
Податке преузети из пројектне документације и грађевинске дозволе
Редни број извјештаја

I ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

9. Предрачунска вриједност радова
на објекту, хиљада KM
Попуњава статистика

1. Локација
Град/општина

II ПОДАЦИ О ЗГРАДИ

Насеље

10. Величина зграде

Назив катастарске општине

Укупно, m

2

Бруто површина

НП
Број катастарске честице

или

(уписати X)

СП

Корисна површина
од тога:

Улица

корисна површина стамбеног простора3)

Број

2. Број грађевинске дозволе (рјешења)

корисна површина пословног простора
корисна површина заједничких/помоћних
простора

3. Датум издавања грађевинске дозволе
дан

11. Систем грађења
мјесец

година

4. Грађевинска дозвола издата за:

Традиционални
Дјелимично монтажни

Градњу

Монтажни

12. Број спратова у згради

Привремени објекат
(број година)

Испод земље (уписати 1, 2 итд.)

5. Инвеститор:

0 0

Приземље

Физичко лице
(уписати име и презиме)

Пословни субјект (назив)

Изнад земље (уписати највиши спрат,
нпр. први спрат 01, други спрат 02 итд.)
Поткровље-мансарда (уписати X)

13. Инсталације у згради
(уписати X)

6. МБ пословног субјекта
(попуњава статистика)

7. Назив и шифра објекта према Класификацији врста
грађевинских објеката (КВГО)

(кратак опис објекта за који је издата грађевинска дозвола)

(шифра објекта)

Доградња

III ПОДАЦИ О СТАНОВИМА3)
14. Станови

Корисна
површина, m2

од тога:

Надоградња1)

гарсоњера и 1-собни

Обнављање старих, урушених зграда

2-собни

Пренамјена нестамбеног простора у нове станове

Остале реконструкције2)

Број

Укупно

1)

Остале пренамјене простора у зградама

НЕ

Лифт

8. Врста радова
Новоградња

ДА

Централно гријање

1)

1)

3-собни
4-собни
5-собни и вишесобни

1)

Подаци се дају само за нове употребне цјелине (нови стан или пословни простор), а не за читав објекат.

2)

Убрајају се проширења постојећих станова и пословних простора (доградња соба или помоћних просторија), уградња нових инсталација (нпр. гаса,
климатизације), проширење саобраћајница ради веће пропусне моћи, замјена постојећих цјевовода и водова онима који имају већи капацитет итд.

3)

У корисну површину стана не урачунавају се површине подрума, поткровља који нису уређени као стан, степеништа или ходника који повезују два стана (сем ако
повезују просторије истог стана), као и површине гаража, котларница и остава.

