
  Шифра документа: О  02/3 4.2.12 

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 еколошке дозволе  

  

 Подносим захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат који се налази у 

____________________, ул.__________________________________ број __________, на парцели 

означеној као к.ч.бр._________________ к.о.______________________. 

Дјелатност која се обавља у објекту је ________________________ капацитета_________________, 

површине_____________м² 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ:(заокружити) 

1. Урбанистичка сагласност или локацијски услови (копија) 

2.  Доказ о власништву (копија) 

3. Копију катастарског плана, (копија) 

4. Рјешење о водној сагласности (копија) 

5. Записник о увиђају на лицу мјеста (копија) 

6. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе (оригинал) 

7. План управљања отпадом (оригинал) 

8. Доказ о уплати ГАТ - Еколошка такса - 100,00 КМ 

9. Административна такса, на захтјев - 2,00 КМ 

 

 

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

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

би предмет био потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 60 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима 

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

 

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   



  Шифра документа: О  02/3 4.2.12 

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Урбанистичку сагласност односно локацијске услове издаје Одјељење за просторно уређење 

2.  Доказ о власништву издаје Републичка геодетска управа - РЈ Бијељина (катастар)  

3. Копију катастарског плана издаје Републичка геодетска управа - РЈ Бијељина (катастар) 

4. Рјешење о водној сагласности издаје Министарство за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду РС или Одјељење за привреду и пољопривреду  

5. Записник о увиђају на лицу мјеста издаје Одјељење за просторно уређење 

6. Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе издаје овлашћени институт 

7. План управљања отпадом издаје овлашћени институт 

8. ГАТ - Еколошка такса у износу од 100,00 КМ, плаћа се готовински - шалтер у писарници 

Градске управе 

9. Градска административна такса, на захтјев - 2,00 КМ, плаћа се у таксеним маркама које се купују 

на шалтеру писарнице Градске управе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


