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 ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА 

 Одјељење за инспекцијске послове 

 

 

 

       П Р Е Д М Е Т : Пријава почетка грађења  

  

            Као ИЗВОЂАЧ РАДОВА – ИНВЕСТИТОР, пријављујем почетак грађења: ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                    (врста објекта чија се градња пријављује) 

који се гради у ______________________________, улица _________________________број ______ 

на грађевинској парцели означеној као к.ч.бр. ____________, уписана у лист непокретности/ 

посједовни лист /зк.уложак (означити!) број: _____________ к.о. ___________________________ 

 

 УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ: 

 1. Копију Рјешења о одобрењу за грађење са клаузулом правоснажности 

 2. Копију Записника о исколчењу грађевине 

 3. Копију Уговора о извођењу радова ( инвеститор грађења – извођач радова ) 

 4. Копију Лиценце за извођење радова  - извођач радова 

 5. Копију Рјешења о именовању одговорног руководиоца радова и лично овлаштење за 

именовано лице – извођач радова (лиценца) 

 6. Копију Рјешења о именовању надзорног органа и лично овлаштење за именовано лице – 

инвеститор грађења (лиценца) 
 
 

.......................................................................................................................................................................................... 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Инвеститор је дужан да пријави почетак грађења надлежној 
урбанистичко-грађевинској инспекцији, најкасније 8 дана прије почетка извођења радова. 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ ФИРМЕ: 

ЈМБГ/ЈИБ: 

КОНТАКТ ОСОБА (ЗА ФИРМУ): 

 АДРЕСА СТАНОВАЊА  

ИЛИ АДРЕСА СЈЕДИШТА  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

   

П Р И Ј Е М Н И  Ш Т А М Б И Љ  
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

 

1. Одобрење за грађење (грађевинску дозволу) са клаузулом правоснажности и Записник о 

исколчењу грађевине (врши се прије почетка грађења) - издаје Градска управа града Бијељина, 

Одјељење за просторно уређење. 

 

2. Лиценцу за извођење радова, овлашћење за грађење за руководиоца радова и овлашћење за 

вршење надзора (лиценца) издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију РС - Бања Лука, 

 

3. Уговор о извођењу радова закључују инвеститор и извођач радова. (Извођењем радова на 

објекту може се бавити правно лице овлашћено за обављање те дјелатности - извођач радова.) 

 

4. Рјешење о именовању одговорног руководиоца радова или одговорног лица за грађење доноси 

извођач радова, а такво лице мора имати овлашћење за грађење издато од стране надлежног 

министарства. 

 

5. Рјешење о именовању надзорног органа доноси инвеститор. (Надзор над грађењем у име 

инвеститора може обављати правно или физичко лице које има рјешење о испуњености услова за 

послове грађења или за послове израде техничке документације, издато од стране надлежног 

министарства.) 
 

6. Пријава са прилозима се подноси у пријемној канцеларији, а  може се доставити путем поште - 

Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1. 

 

7. На пријаву се не плаћа градска  административна такса. 


