ИМЕ/НАЗИВ ПРАВНОГ
ЛИЦА:

ПРИЈ ЕМ НИ ШТАМБ ИЉ

ПРЕЗИМЕ/ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ:
ЈМБГ/ЈИБ:
АДРЕСА/СЈЕДИШТЕ
ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

ГРАД БИЈЕ ЉИНА
ГРАДОНАЧЕ ЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
ПРЕДМЕТ:

Захтјев за легализацију објекта

Уз захтјев за легализацију објекта дајем следеће податке:
ЛОКАЦИЈА И ВЕЛИЧИНА ОБЈЕКТА (уписати податке):
-адреса локације..............................................
...........................................................................
-катастарска честица(к.ч.број).......................
-катастарска општина (к.о.)............................

-хоризонтални габарити .................................
...........................................................................
-вертикални габарити (спратност).................
...........................................................................

НАМЈЕНА ОБЈЕКТА (означити):
 индивидуални
 вишепородични
стамбени
стамбени
 вишепородични
 индивидуални
стамбено-пословни
стамбено-пословни
 пословни

 помоћни објекат
 објекат јавне инфраструктуре
 остало...........................................
..........................................................
..........................................................

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1. Копију катастарског плана (оригинал или овјерена копија);
2. Посједовни лист
3. Административну таксу: на захтјев у износу од 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
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Поступак легализације објеката покреће се по захтјеву инвеститора или власника
бесправно започетог или изграђеног објекта, односно бесправно започетог или изграђеног
дјела објекта.
Орган јединице локалне самоуправе, надлежан за послове легализације (Одјељење за
просторно уређење), врши увид на лицу мјеста у року од 30 дана од дана подношења
захтјева, те обавјештава подносиоца захтјева у којем обиму је легализација могућа и којe
доказe треба доставити накнадно-као допуну захтјева.
Посједовни лист и копију катастарког плана издаје Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове, подручна јединица Бијељина, ул. Жртава фашистичког терора
бр. 21. Документ не смије бити старији од шест мјесеци.
Износ Административне таксе утврдиће се у поступку легализације у складу са Одлуком о
градским административним таксама („Службени гласник општине Бијељина“, број 27/11,
3/12, 6/12 и „Службени гласник Града Бијељина“, бр. 15/13), у зависности од обима
легализације.
Захтјев за легализацију се предаје у пријемној канцеларији Градске управе Града
Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1.
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