
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ 
 
Подносилац захтјева                ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
    
                     
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: 
 
_____________________________________________________________________________ 
ЈМБГ/ ЈИБ:  
_____________________________________________________________________________                                                   
 АДРЕСА: 
_____________________________________________________________________________ 
КОНТАКТ ОСОБА:  
_____________________________________________________________________________ 
 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ 
Општинска управа 
-Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове - 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:   Захтјев за :      означити одговарајуће  
 
                     

• ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

• ОБНАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

• ИЗМЈЕНУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ (У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ) 
 
 
 
 
 
 За постројење ______________________________________ које се налази у  
 
Улици____________________________, број__________ на  к.ч. бр.______________ 

К.О.__________________ .  

 
 

 
 

 
 
Котор Варош , ___________ године                               ПОТПИС ПОДНОСИОЦА: 
 
                                                                         _______________________ 
                            
 



ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ 
 
 
 
 
 
УЗ  ЗАХТЈЕВ  ПРИЛОЖИТИ: 
 
 

• за ИЗДАВАЊЕ еколошке дозволе 
 

1. Копију рјешења о локацијским условима; 
2. Доказе за издавање еколошке дозволе који садрже листу елемената у  складу са 

чланом 85. Закона о заштити животне средине( «Сл. гласник РС»,бр.71/12), урађене 
код овлаштене институције, у два штампана оргинално потписана примјерка и у 
једном електронском примјерку; 

3. Доказ о  уплати општинске  административне таксе у износу   од   102,00 КМ. 
 
• за ОБНАВЉАЊЕ еколошке дозволе: 

 
1.   Копију рјешења еколошке дозволе која се обнавља 
2.  Извјештај о извршеним мјерењима емисија, наложеним у дозволи која се обнавља, 
од овлаштене институције; 
3.  Записник инспектора за заштиту животне средине да су извршене мјере и обавезе 
наложене   рјешењем о дозволи и да није дошло до значајних промјена услова, који се 
односе на постројење и активности,основне и помоћне сировине,коришћење 
енергије,извор емисије и локацију на којој се постројење налази; 
 4.  Овјерена изјава одговорног лица да су даном подношења захтјева за обнављање 
дозволе  извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да није дошло до 
значајних промјена услова који се односе на постројење и активности, основне и 
помоћне сировине,коришћење енергије,извор емисија и локацију на којој се постројење 
налази; 
  5.    Доказ о  уплати  општинске   административне  таксе  у  износу  102.00 КМ. 
 
• за ИЗМЈЕНУ еколошке дозволе ( у поступку ревизије) 

 
1. Копију еколошке дозволе која је предмет ревизије; 
2. Копију рјешења за одобрење за грађење и копију одобрења за употребу; 
3. Извјештај о извршеним мјерењима емисије наложеним у еколошкој дозволи која је 

предмет ревизије; 
4.  Доказ о  уплати општинске  административне таксе  у износу  102,00 КМ  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    НАПОМЕНА: У случају промјене одговорног лица, надлежни орган у року 30 дана од 

дана пријема писменог обавјештења(одговорног лица) и достављених доказа о насталој 
промјени, врши измјену у дозволи о насталој промјени, без спровођења поступка ревизије 
( чл.4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола  («Сл.гласник 
РС»,бр.28/13) 
 


	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:
	_____________________________________________________________________________
	ЈМБГ/ ЈИБ: 
	_____________________________________________________________________________                                                  

