
  Шифра документа: О  02/3 4.2.49 

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 комуналну сагласност за прикључење стамбено-пословног 

објекта на систем јавне канализације са септичком или без септичке 

јаме 

 

 Подносим захтјев за издавање комуналне сагласности за прикључење стамбено-пословног 

објекта на систем јавне канализације са септичком или без септичке јаме  

Власник сам стамбено-пословног објекта у Бијељини ул.________________________бр._________ 

саграђеног на парцели означеној као к.ч.бр._____________уписане у зк.ул.бр._______________ 

к.о.___________________________.Уз објекат постоји / не постоји септичка јама. (заокружити!) 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ:(заокружити) 

1.Доказ о власништву (копија) 

2. Рјешење - Одобрење за грађење/грађевинска дозвола (копија) 

3. Копија катастарског плана (копија) 

4. Записник о извршеном увиђају на лицу мјеста (оригинал) 

5. Водопривредна дозвола (копија) 

6. Пројекат водовода и канализације постојећег објекта (копија) 

7. 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: 15 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима 

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

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   

 



  Шифра документа: О  02/3 4.2.49 

 

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

1.Доказ о власништву издаје Републичка геодетска управа-РЈ Бијељина (Катастар) 

2. Рјешење - Одобрење за грађење/грађевинску дозволу издаје Одјељење за просторно уређење 

3. Копија катастарског плана издаје Републичка геодетска управа-РЈ Бијељина (Катастар) 

4. Записник о извршеном увиђају на лицу мјеста издаје Одјељење за стамбено-комуналне послове 

и заштиту животне средине након поднешеног захтјева по службеној дужности 

5. Копија водопривредне дозволе издаје Мин.за пољопривр. водопривр.и шумарство РС 

6. Пројекат водовода и канализације постојећег објекта издаје пројектантска кућа 

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

 


