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ОПШТИНА ДЕРВЕНТА MUNICIPALITY DERVENTA

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA

Подносилац захтјева

ПРЕДМЕТ: ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Назив документа Институција Форма Коментар

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

( ПРИЈЕМНИ  ШТАМБИЉ )

07-11

Локацијски услови Одјелење за просторно 
уређење

Оригинал или 
овјерена копија

-

Посједовни лист РУ за геодетске и 
имовинско-правне послове
 ПЈ Дервента

Оригинал Прибавља се по службеној 
дужности, на основу споразума
 са РУГИПП, ПЈ Дервента 
(остаје обавеза подносиоца да 
плати одговарајућу 
таксу/накнаду за овај 
документ, само га он лично не 
мора подносити)

З.К. Уложак (доказ о власништву) РУ за геодетске и 
имовинско-правне послове
 ПЈ Дервента

Оригинал Прибавља се по службеној 
дужности, на основу споразума
 са РУГИПП, ПЈ Дервента 
(остаје обавеза подносиоца да 
плати одговарајућу 
таксу/накнаду за овај 
документ, само га он лично не 
мора подносити)

Копија катастарског плана РУ за геодетске и 
имовинско-правне послове
 ПЈ Дервента

Оригинал Прибавља се по службеној 
дужности, на основу споразума
 са РУГИПП, ПЈ Дервента 
(остаје обавеза подносиоца да 
плати одговарајућу 
таксу/накнаду за овај 
документ, само га он лично не 
мора подносити)

Пројекат о еколошкој дозволи Правно лице које посједује
 лиценцу

Оригинал -

 Назив правног или физичког 
лица

 Мјесто и адреса 
сједишта/становања

 Назив фирме

 ЈМБ/ЈИБ

 Контакт телефон

 Број личне карте

Подаци о објекту (локација/улица и број) Број к.ч

Катастарска општина Број ЗК и к.ч. по старом премјеру

Страна 1 од 2
Општина Дервента, 74400 Дервента, Трг Ослобођења 3

Тел: 053/315-175,  веб странице: 
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ОПШТИНА ДЕРВЕНТА MUNICIPALITY DERVENTA
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Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на бр./коментар

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е

(Датум подношења захтjева) (Потпис подносиоца захтјева)

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом): 15

Обавјештење: Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева - 30 дана

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани): 5 година

Такса за а) издавање 
еколошке дозволе; б) 
ревизију еколошке дозволе, 
в) издавање рјешења о 
одобравању плана 
активности са мјерама и 
роковима за постепено 
смањење емисија, односно 
загађења и за усаглашавање 
са најбољом расположивом 
техником

а) 100 КМ; б) 100 КМ; в) 50 КМ таксеном марком -

Страна 2 од 2
Општина Дервента, 74400 Дервента, Трг Ослобођења 3

Тел: 053/315-175,  веб странице: 


