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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.

Захтјев за издавање еколошке дозволе предаје се 
у канцеларију 19 на протокол или путем поште, 
са потребним документима.

На основу споразума закључених између Града 
Бањалука и комуналних и јавних предузећа 
инвеститору је омогућено да потребне 
сагласности за његов рачун прибавља Град 
Бањалука (све информације о овој могућности 
могу се добити у канцеларији 19).

 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА 

Образац за подношење захтјева се може добити 
у холу испред канцеларије 16 и на web site-u 
(www.banjaluka.rs.ba), те у канцеларији 19, 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;
- градску административну таксу. 

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 site-u 
(www.banjaluka.rs.ba) и на огласној табли 
Градске управе Града у трајању од 30 дана. 
Одјељење обезбјеђује заинтересованој 
јавности увид у захтјев за еколошку дозволу и 
приложене доказе.

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. 

Клаузулу правоснажности на рјешење странка 
добија код службеног лица у канцеларији 19 
истеком рока од 15 дана од дана пријема 
рјешења.


