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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 издавање дозволе за уклањање објекта 

Подносим захтјев за издавање одобрења за уклањање објекта и дајем сљедеће податке: 

  

Број парцеле (к.ч. број ) .................................................... Катастарска општина............................................... 

 

Опис објекта и разлози за уклањање ......................................................................................................... 

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

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

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ (заокружити): 

1. Доказ о праву власништва;  
2. Пројекат уклањања објекта, осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбене   

  објекте, индивидуалне стамбено-пословне и пословне објекте бруто грађевинске површине до 400 м² , ако 

није ријеч о сложеним објектима у смислу Закона о просторном уређењу и грађењу; 

3. Сагласности надлежних органа, ако се тим уклањањем може угрозити јавни 

    интерес (угрожавање споменика културе, комуналних и других инсталација); 

4. Процјена утицаја на животну средину, у складу са посебним законом;  

5. Административну таксу: на захтјев у износу од 2,00 КМ и за уклањање објекта 50,00 КМ;  
6.Остало _____________________________________________________________________________ 

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

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Дозвољена је 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   
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

 

1. Све горе наведене доказе уз захтјев прилаже семо власник објекта, a уколико захтјев подноси 
заинтересовано лице, у смислу члана 150. Закона о просторном уређењу и грађењу, уз захтјев 

прилаже само административну таксу на захтјев у износу од 50,00 КМ. 

 

2. Доказ о праву власништва (земљишно-књижни извадак, који се прибавља се у Републичкој управи 

за геодетске и имовинско-правне послове и не смије бити старији од шест мјесеци, или други доказ 

о праву власништва). 

 

3. Пројекат уклањања објекта израђује правно лице, које има лиценцу за израду техничке 

документације. 

 

4. Сагласности надлежних органа, ако се уклањањем може угрозити јавни интерес (угрожавање 

споменика културе, комуналних и других инсталација), а прибављају се код належних органа и 
институција. 

 

5. Процјена утицаја на животну средину, у складу са посебним законом, прибавља се код овлашћеног 

правног лица. 

 

6. Административна такса на захтјев у износу од 2,00 КМ и такса за уклањање објекта у износу од 

50,00 КМ, плаћа се у административним тасеним маркама или у готовом новцу-уплатом на рачун 

јавних прихода Града Бијељина 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, Трг краља Петра Првог 

Карађорђевића бр. 1.  
 

 


