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ИМЕ/НАЗИВ ПРАВНОГ 

 ЛИЦА: 

ПРЕЗИМЕ/ОДГОВОРНО  

ЛИЦЕ: 

ЈМБГ/ЈИБ: 

 АДРЕСА/СЈЕДИШТЕ  

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 просторно уређење 

 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за исколчење објекта 

  

 Подносим захтјев за исколчење објекта и  

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ:  

1. Грађевинску дозволу и техничку документацију на основу које је издата грађевинска 

дозвола, осим за објекте из члана 125. Закона о уређењу простора и грађењу (оригинал);  

2. Локацијске услове, идејни пројекат и рјешење о висини накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта и ренте, ако се ради о објекту за који није потребна грађевинска дозвола, 

сходно члану 125. Закона о уређењу простора и грађењу (оригинал); 

3. Административну таксу: на захтјев у износу од 2,00 КМ и за исколчење објекта у износу 

од 50,00 КМ; 

4. Остало_______________________________________________________________________ 

 

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

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Дозвољена је  само једна могућност достављања допуне како 

би предмет био потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: осам дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима. 

НАПОМЕНА: Инвеститор је дужан, након ископа темеља, да код овог органа поднесе захтјев за 

провјеру усклађености ископа и темеља са записником о исколчењу објекта. 

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

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

 

1) Грађевинску дозволу издаје Одјељење за просторно уређење Градске управе Града 

Бијељина. 

 

2) Локацијске услове издаје Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељина. 

 

3) Рјешење о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта издаје Одјељење за 

стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина. 

 

4) Административна такса на захтјев у износу од 2,00 КМ и такса за исколчење објекта у 

износу од 50,00 КМ, плаћа се у административним таксеним маркама или у готовом новцу 

на рачун јавних прихода бр. 554-001-00004656-81-Павловић банка и бр. 555-001-00002959-

16-Нова банка. 

  

Захтјев се предаје у пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина, Tрг краља Петра 

Првог Карађорђевића бр. 1. 

 

 

 

 

 

 

  


