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 ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за ревизију и oбнављање еколошке дозволе  

  

 Подносим захтјев за ревизију и обнављање еколошке дозволе  број:_____________________ 

од_____________ за објекат који се налази у___________________, ул._______________________ 

бр.____________, на парцели означеној као к.ч.бр. ___________ к.о. _________________________. 

Дјелатност која се обавља у објекту је ___________________________________________________ 

капацитета _______________________ површине ______________ м
2 
. 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ: (заокружити!) 

1. Еколошка дозвола која се обнавља (копија) 

2. Извјештај о извршеним мјерењима емисија наложеним у  еколошкој дозволи која се обнавља 

(оригинал) 

3. Записник инспектора за заштиту животне средине (копија) 

4. Изјава одговорног лица,овјерена од органа надлежног за овјеру потписа, на основу члана 5. 

тачка  4. под в.''Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ''(Сл.гласник РС 

бр. 46/11) - (оригинал) 

5. ГАТ - Еколошка такса - 60,00 КМ  

6. Aдминистративна такса, на захтјев - 2,00 КМ  

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

 

 

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  
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Еколошкa дозволa  издата од Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне 

средине 

2. Извјештај о извршеним мјерењима емисија - издаје овлашћени Институт. 

3. Записник од Републичког еколошког инспектора, или градског еколошког инспектора 

4. Изјава одговорног лица, овјерена на писарници Градске управе града или другог  надлежног  

органа   

5. Градска административна такса - Еколошка такса, у износу од 60,00 КМ плаћа се приликом 

предаје захтјева, у таксеним маркама које се купују на шалтеру градске писарнице 

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

на шалтеру градске писарнице 

 

 


