
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
КАКО ДОБИТИ 
ЕКОЛОШКУ 
ДОЗВОЛУ 

 

 

ШТА ЈЕ ЕКОЛОШКА 
ДОЗВОЛА? 

 
За објекте у којима се обављају дјелатности које 
угрожавају или могу угрожавати животну 
средину прије подношења захтјева за рјешење о 
одобрењу за грађење, а уколико је тражено 
локацијским условима, инвеститор је дужан 
претходно прибавити еколошку дозволу, што је 
регулисано Законом о заштити животне средине 
(Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/12 
и 79/15). 
 

Захтјев за издавање еколошке дозволе предаје 
се у канцеларију 42 или путем поште, са 
потребним документима. 
 

Контакт особа:  
Данка Граонић, шеф Одсјека за стамбено-
комуналне дјелатности, имовинско правне 
послове и заштиту животне средине 

Телефон: +387 52/720-467 
e-mail: danka.graonic@opstina-novigrad.com    

 
 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА 
 
Образац  Захтјева за издавање еколошке 
дозволе (за нове и изграђене објекте)  доступан 
је на шалтеру 4. Инфо-пулта или на: 

www.euprava.opstina-novigrad.com/stambeno/ , 
 те у канцеларији 42, а уз исти потребно је 
приложити: 
1. Рјешење о регистрацији предузећа или 

дјелатности (копија), 
2. Докази за издавање еколошке дозволе- 

Пројектна документација (за нове и 
изграђене објекте) (оригинал), 

3. Пореска картица (оригинал), 
4. Доказ о уплати 2 + 50 КМ таксе (оригинал) 

 
 

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И... 
 
Еколошка дозвола издаје се у року од 60 дана од 
дана када захтјев буде у потпуности 
комплетиран. 

 
Инвеститор је дужан поднијети захтјев за 
обнављање еколошке дозволе, 3 мјесеца прије 
истека рока важења исте, а на основу Закона и 
Правилника о поступку ревизије и обнављања 
еколошких дозвола (Службени гласник 
Републике Српске, бр. 28/13). 
 
Уз Захтјев за издавање рјешења о извршеној 
ревизији еколошке дозволе, потребно је 
приложити: 

1. Еколошка дозвола (копија), 
2. Докази уз захтјев за ревизију еколошке 

дозволе- мониторинг или извјештај о 
извршеним мјерењима (оригинал), 

3. Рјешење о регистрацији предузећа 
(копија), 

4. Овјерена изјава одговорног лица да није 
било промјена (оригинал), 

5. Пореска картица (оригинал), 
6. Доказ о уплати 2 + 50 КМ таксе 

(оригинал). 
 

 
 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

Петра Кочића 2, 79220 Нови Град 

Телефон: +387 52 720-467 

Е-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НОВИ ГРАД 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град  
● телефон: +387 52 720 900 ● факс: +387 52 720 901 
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