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OПШТИНА КОТОР ВАРОШ 
 ОПШТИНСКА  УПРАВА  

 
 
 
 
 
 

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  
 ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

 И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ    

 

 
 

КАКО ДОБИТИ 
EКОЛОШКУ 
ДОЗВОЛУ ? 

НАЧЕЛНИК 
 Слободан Гелић,дипл.инж.арх.  

Телефон: 784-235 
                                Тел./fax.:  785-460  

 
 
 
 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ    

e-mail: slobodangelic@opstinaкv.com  

Информације можете наћи и на WEB страници 
општине Котор Варош  



 

 

 

ШТА ЈЕ ЕКОЛОШКА 
ДОЗВОЛА?  

За објекте у којима се обављају дјелатности 
које угрожавају или могу угрожавати 
животну средину, примјењују се 
одговарајући прописи о заштити животне 
средине.  

Прије подношења захтјева за рјешење о 
одобрењу за грађење, а уколико је тражено 
локацијским условима, инвеститор је дужан 
претходно прибавити еколошку дозволу.  

У канцеларији 30 могу се добити све 
информације о начину подношења захтјева, 
а у циљу комплетирања захтјева и убрзања 
процедуре.  

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА  

Образац за подношење захтјева се може добити 
у шалтер сали Општине,у канцеларији бр.30, 
и на web страници 

(www.opstinakotorvaros.com), 
а уз исти потребно је приложити: 

-   локацијске услове;  
 - докази ( два примјерка) израђени од 
стране институција које су овлашћене од 
Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике 
Српске;  

Заинтересована јавност може поднијети 
мишљење о захтјеву и приложеној 
документацији Одјељењу за просторно 
уређење у писаној форми.  

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И...  

Еколошка дозвола издаје се у року од 60 дана 
од дана када захтјев буде у потпуности 
комплетиран.  

Захтјев за издавање еколошке дозволе 
предаје се у ШАЛТЕР САЛИ Општине на 
протокол или путем поште, са потребним 
документима.  

Клаузулу правоснажности на рјешење 
странка добија код службеног лица у 
канцеларији бр. 30 истеком рока од 15 дана 
од дана пријема рјешења.  

 -   102,00 KM административнe таксe.  

У случају када странку у поступку заступа 
пуномоћник уз захтјев је потребно приложити 
пуномоћ.  

ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ 
ДОЗВОЛЕ  

Обавијест о подношењу захтјева за издавање 
еколошке дозволе објављује се на web страници                                               

(www.opstinakotorvaros.com) 
и на огласној табли Општинске управе 
,Општине Котор Варош у трајању од 30 дана. 
Одјељење обезбјеђује заинтересованој јавности 
увид у захтјев за еколошку дозволу и приложене 
доказе.  

http://www.opstinakotorvaros.com/
http://www.opstinakotorvaros.com/

