
  Шифра документа: О  02/3 4.2.16 

ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ ФИРМЕ: 

ИМЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

ЈМБ/ЈИБ: 

 АДРЕСА СТАНОВАЊА  

ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

   
П Р И Ј Е М Н И  Ш Т А М Б И Љ  

  

 ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за издавање сагласности за извођење радова на јавном путу 

ради полагања инфраструктурних водова 

 Подносим захтјев за издавање сагласности за извођење радова на јавном путу ради 

полагања инфраструктурних водова  у________________________ ул._________________________ 

бр.________локални пут_______________________, некатегорисани пут ___________  

Кратак опис планираних радова_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Врста коловозног застора    □ макадам                      □ асфалт 

  Датум извођења радова: од________ до ________укупна дужина________м, број попречних 

прекопа пута (улице)____, број подбушивања трупа пута _______, дужина у асфалтном 

дијелу______м, дужина у макадаму____м, дужина у банкини______м, дужина у путном појасу 

(земља)____м, ширина копања рова_______м, ако се ради о надземним водовима онда број прелаза 

преко улице (пута)____________и дужина вода паралелно са осовином пута__________________м. 

Назив фирме која полаже инфраструктурну инсталацију____________________________________. 

Назив фирме која врши санацију прекопаног дијела пута____________________________________ 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ:(заокружити) 

1.Пројекат или скицу полагања инфраструктурних инсталација (копија) 

2. Копију катастарског плана (копија) 

3. Урбанистичка сагласност или локацијски услови - ако постоји (копија) 

4. Уговор закључен са надлежним предузећем за санацију пута (копија) 

5. Доказ о уплати административне таксе у износу од 2,00 КМ за захтјев и 5,00 КМ за рјешење. 
 

........................................................................ИЗЈАВА.................................................................................. 

У случају одустајања од овог захтјева упознат сам да сам дужан писмено обавијестити овај орган, у 

противном сам дужан уплатити укупан износ обрачунате комуналне таксе по рјешењу.  

......................................................................................................................................................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Дозволиће се само једна могућност достављања допуне како би предмет био 

потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 20 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   



  Шифра документа: О  02/3 4.2.16 

 

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

1.Пројекат или скицу полагања инфраструктурних инсталација издаје надлежна пројектантска  

   кућа 

2. Копију катастарског плана  издаје Републичка геодетска управа-РЈ Бијељина(Катастар) 

3. Локацијски услови - ако постоје издаје Одјељење за просторно уређење  

4. Уговор закључен са изабраним предузећем за санацију пута (грађевинска фирма) 

5. Доказ о уплати  административне таксе - такса се плаћа на шалтеру градске писарнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


