
  Шифра документа: О  02/5  4.2.22 

ПРЕЗИМЕ: 

ИМЕ: 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ 

УДРУЖЕЊА: 

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 друштвене дјелатности 

 

 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за утврђивање испуњености услова за почетак рада  

центра за игру и дружење дјеце 

      

 Подносим захтјев за утврђивање испуњености услова за почетак рада центра за игру и 

дружење дјеце. 

    

           УЗ   ЗАХТЈЕВ  ПРИЛАЖЕМ: 

1. Рјешење суда о регистрацији (овјерена копија), 

2. Потврда о регистрацији  (овјерена копија), 

3.  Одобрење за употребу објекта у коме се одвија дјелатност (копија) 

4. Диплома о стручној оспособљености запослених за рад са дјецом предшколског узраста 

(овјерена копија) 

5. Градска административна такса 7,00 КМ (2,00 КМ на захтјев и 5,00 КМ на рјешење) 

 

 

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

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ:Дозволиће се само једна могућност достављања допуне захтјева како би 

предмет био потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 15 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима 

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

 

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   



  Шифра документа: О  02/5  4.2.22 

 

  

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ : 

 

1. Образац захтјева за утврђивање испуњености услова за почетак рада центра за игру и 

дружење дјеце, може се подићи у пријемној канцеларији Градске управе града Бијељина, 

Трг краља Петра I Карађорђевића 1. или на адреси званичне интернет презентације града 

Бијељина: www.sobijeljina.org; 

2. Рјешење о регистрацији издаје надлежни суд, 

3. Потврду о регистрацији издаје Пореска управа Републике Српске, 

4. Одобрење за употребу објекта у коме се обавља дјелатност, издаје надлежни општински 

орган, 

5. Диплому о стручној оспособљености запослених за рад са дјецом предшколског узраста, 

издаје надлежна образовна установа, 

6. На захтјев за утврђивање испуњености услова за почетак рада центра за игру и дружење 

дјеце,  плаћа се градска административна  такса у износу од 2,00 КМ и такса у износу од 

5,00 КМ за издавање рјешења о испуњености услова (такса се купује у пријемној 

канцеларији Градске управе Бијељина); 

  

 

 


