
1 
 

  
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

OПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ 
Службени гласник општине 

Вукосавље 

Мусе Ћазима Ћатића 163, 

74470 Вукосавље 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba 

тел/fax: +387 (0)53/ 707-702 

Одговорни уредник: 

Сафет Субашић, секретар СО-е. 

 

         Петак, 15. новембар  2019.г. 

 

ВУКОСАВЉЕ 

 

Број 10/19 

Издаје:Скупштина општине  

Вукосавље 

Излази по потреби 

 Жиро-рачун  број: 

5553000040663626 

 Нова Банка, А.Д. Бања Лука 

 Испостава Модрича 

 

A K Т И   С К У П Ш Т И Н Е   О П Ш Т И Н Е  
BOSNA I HERCEGOVINA 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA VUKOSAVLJE 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

VUKOSAVLJE 

 

      Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje“ broj: 

6/17), a nakon razmatranja Izvoda iz Zapisnika sa 30. sjednice Skupštine opštine Vukosavlje 

održane 26.09.2019. godine, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 31. sjednici održanoj dana 

14.11.2019. godine, donijela je: 

 

Z A K LJ U Č A K 

O USVAJANJU IZVODA IZ  ZAPISNIKA SA XXX 

 SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE VUKOSAVLJE 

 

I 

 

     Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 30. sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane 

26.09.2019.godine.  

 

II 

 

     Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja, a biće objavljen u “Službenom glasniku 

opštine Vukosavlje“. 

 

Broj: 01/1-013-47-2 /19                                                           PREDSJEDNIK 

Datum:14.11.2019.g.                                                                  Zehid Omičević, s.r. 

 

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВУКОСАВЉЕ 

 

Број: 01/1-013-47-3/19 

Датум:14.11.2019. г. 

 

На основу члана 2.12 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Харцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14  и 31/16) и члана 36. Статута 

општине Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“, број: 6/17) Скупштина 

општине Вукосавље на 31.сједници одржаној данa 14.11.2019. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Општинске изборне комисије 

 

1. Амела Мујановић из Вукосавља, разрјешава се дужности члана Општинске изборне 

комисије Вукосавље, због истека мандата. 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном потврђивања од стране Централне изборне комисије, 

а биће објављено у „Службеном гласнику општине  Вукосавље“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

     Дана 21.9.2012.г. Скупштине општине Вукосавље  донијела је Рјешење којим је Амела 

Мујановић из  Вукосавља  именована  за члана Општинске изборне комисије Вукосавље.          

У складу са чланом 2.4. Изборног закона Босне и Херцеговине и чланом 9. Упутства о 

утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ 29/18 и 36/19), 

мандат чланова изборне комисије траје седам година. 

     Чланом 2.12 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да чланове 

општинских изборних комисија разрјешава  скупштина општине, уз сагласност Централне 

изборне комисије.  

      На основу напријед наведеног, узимајући у обзир чињеницу да је члану Општинске 

изборне комисије истекао мандат, доноси се рјешење као у изреци, након чега ће се 

затражити и сагласност Централне изборне комисије Босне и Херцеговине. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју  у року од 30 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

1.Именованоj,                                                         Зехид Омичевић, с.р. 

2.ЦИК БиХ  

3.А/А                                                                              
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА   СРПСКА  

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ                                     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВУКОСАВЉЕ      

                                              

 На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр. 23/01, 

7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08,32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. тачка а) и б) Упуства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању  чланова  изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини („Сл. гласник РС“, бр. 29/18 и 36/19), члана 36. Статута општине 

Вукосавље (Службени гласник општине Вукосавље бр. 6/17), Скупштина општине 

Вукосавље на 31.сједници одржаној дана 14.11.2019.г. донијела је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању  Јавног огласа за  именовање једног члана 

Општинске изборне комисије  Вукосавље 

 

I 

 

Расписује се Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије 

Вукосавље. 

 

II 

 

 Општи и посебни услови, као и критеријуми за именовање чланова Општинске 

изборне комисије прописани су Изборним законом Босне и Херцеговине и Упуством о 

утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини. 

 

III 

 

 Мандат члану Општинске изборне комисије траје 7 (седам) година и тече од дана 

давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на Одлуку Скупштине општие о 

именовању чланова Општинске изборне комисије.  

 

IV 

 

 Јавни оглас из тачке I ове одлуке биће објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. 
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V 

 

 Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам дана од дана последњег 

објављивања.  

 

VI 

 

  Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава и предлагања кандидата у 

складу са утврђеним критеријумима извршиће Комисија за избор именована  одлуком 

Скупштине општине Вукосавље. 

  

VII 

 

            Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у „Службеном 

гласнику општине Вукосавље“.        

 

  

                             

Број: 01/1-013-47-4/19                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

Дана:14.11.2019.г.                                               Зехид Омичевић, с.р. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВУКОСАВЉЕ 

 

 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16  ), Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

29/18 и 36/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање члана 

Општинске изборне комисије, Скупштина Општине Вукосавље  р а с п и с у ј е 

Ј А В Н И    О Г Л А С 

за избор и именовање члана Општинске изборне комисије 

 

I – УПРАЖЊЕНА  ПОЗИЦИЈА 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање члана Општинске изборне комисије. 

Састав Општинске изборне комисије треба да буде мултиетнички тако да одражава 

заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се 

орган надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису 

становништва на државном нивоу.  

У саставу Општинске изборне комисије настојаће се осигурати заступљеност полова у 

складу са Законом о равноправности полова у БиХ. 

 

II – ОПИС ПОСЛОВА 

Надлежност Општинске изборне комисије  и њен дјелокруг регулисана је одредбама члана 

2.13. Изборног закона БиХ и одговарајућим подзаконским прописима. 

 

III – СУКОБ ИНТЕРЕСА 

За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице: 

-које се не може кандидовати у смислу одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7.а Изборног закона БиХ, 

-које је члан највишег извршно-политичког органа политичке партије или коалиције, 

-које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима 

предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ, 

-које је кандидат за изборе на било којем нивоу власти, 

-којем је изречена казна затвора за радњу која представља тежу повреду изборних прописа 

или прописа за које је кандидат лично одговоран у периоду од посљедње четири године, 

рачунајући од дана правоснажности одлуке. 

Централна изборна комисија БиХ одлучиће да ли тежина повреде или лична одговорност у 

смислу тачке 5. овог члана чине лице неподобним да буде члан изборне комисије. 

 

IV – ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ МОРА ИСПУЊАВАТИ 

-да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

-да је старији од 18 година, 
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-да није осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова Општинске изборне 

комисије, 

-да није отпуштан из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ као резултат 

дисциплинске мјере у периоду од три године прије објављивања Јавног конкурса и 

-да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у Хагу, почињене на 

територији бивше Југославије и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом 

(члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине). 

 

V – ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

-да има пребивалиште у општини за коју се именује изборна комисија, 

-да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме, или завршен факултет по 

Болоњском систему студирања са најмање 180 ЕЦТС , и 

-да посједује искуство у спровођењу избора. 

/Под искуством у спровођењу избора подразумијева се чланство у изборној комисији и 

чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ/. 

Изузетно од одредебе из става 1. члан Изборне комисије може бити лице са пребивалиштем 

из друге општине, уколико нема кандидата, са пребивалиштем у општини за коју се именује 

изборна комисија, који испуњавају услове тражене Јавним конкурсом. 

Изузетно од одредбе из става 3. члан Изборне комисије може бити лице које има VII/1 

степен стручне спреме, завршен Правни факултет, односно завршен Правни факултет по 

Болоњском систему студирања са најмање 180 ЕЦТС. 

 

VI – МАНДАТ 

Члану Општинске изборне комисије мандат траје седам година и тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије на општинску Одлуку о именовању чланова 

Општинске изборне комисије. 

 

VII – СТАТУС 

Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос. Члан Општинске изборне 

комисије има право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са одредбама закона и 

одлуком Скупштине општине. 

 

VIII – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су дужни доставити краћу биографију као и доказе 

о испуњавању општих и посебних услова и то: 

-потврда о мјесту пребивалишта на подручју општине Вукосавље, издата од ЦИПС-а (не 

старија од шест мјесеци), 

-увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), 

-извод из Матичне књиге рођених, 

-овјерену копију дипломе о завршеној школској спреми, 

-доказ о посједовању искуства у спровођењу избора, 

-својеручно потписану и овјерену изјаву о националној припадности, 

-својеручно потписану и овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса, 

-својеручну потписану и овјерени изјаву да није осуђиван за кривична дјела на безусловну 

казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 

обављање послова Општинске изборне комисије, 
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-својеручно потписану и овјерену изјаву да није отпуштан из државне службе на било којем 

нивоу власти БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана 

објављивања Јавног конкурса и 

-Својеручно потписану и овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава 

БиХ. 

Са свим кандидатима који испуњавају услове Комисија за спровођење Јавног конкурса за 

избор и именовање Општинске изборне комисије ће обавити интервју, након чега ће 

сачинити ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху постигнутом на интервијуу 

о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. 

Прворангирани кандидат је дужан да по приједлогу Комисије, односно прије доношења 

Одлуке о именовању, достави у оригиналу или овјереној фотокопији доказ о некажњавању 

у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења. 

Скупштина општине ће цијенећи положај кандидата на ранг-листи извршити именовање и 

своју одлуку о именовању члана Општинске изборне комисије доставити на сагласност 

Централној изборној комисији БиХ. 

Документа приложена уз пријаву на Конкурс неће бити враћена кандидатима. 

 

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавог огласа у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“ . 

У случају да Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава 

рачунаће се од дана посљедњег објављивања. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

Пријаве се могу доставити на адресу: Општина Вукосавље, улица Мусе Ћазима Ћатића  

број 163, 74470 Вукосавље  са назнаком „Пријава на Јавни оглас за избор и именовање 

члана Општинске изборне комисије – не отварати“ или предати лично у шалтер сали 

Општине Вукосавље. 

 

 

Број: 01/1-013-47-5/19                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 14.11.2019.г.                                            Зехид Омичевић, с.р. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВУКОСАВЉЕ 

 

 

На основу члана 7. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 29/18 и 36/19) и члана 78. 

Статута Општине Вукосавље ( „Службени гласник Општине Вукосавље“, број: 6/17), 

Скупштина Општине Вукосавље  на сједници одржаној дана 14.11.2019. године донијела је:  

 

О Д Л У К У 

о именовању Конкурсне комисије за провођење поступка по јавном огласу за 

именовање једног члана Општинске изборне комисије Вукосавље 

 

 I Чланови Конкурсне комисије 

  

     Овом Одлуком врши се именовање Конкурсне комисије за провођење поступка по 

јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Вукосавље-( у 

даљем тексту: Конкурсна комисија) у слиједећем саставу:  

1. Сафет Субашић, предсједник, 

2. Бојан Поповић, члан,  

3. Зекеријах Бахић, члан.  

 

II Задатак Конкурсне комисије 

 

    Задатак Конкурсне комисије је да: 

 -сачини записник са састанака конкурсне комисије на којим је извршена класификација 

кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који не 

испуњавају услове, уз образложење,  

-сачини записник са одржаног интервјуа, који укључује питања и бодове сваког члана 

конкурсне комисије за сваког кандидата, - сачини ранг листу са редослиједом кандидата 

према успјеху (укупном броју бодова), постигнутом на интервјуу,  

- поднесе писани извјештај Скупштини Општине, у којем наводи све релевантне податке за 

свако лице које је поднијело захтјев по јавном огласу.  

      У наведеном извјештају Конкурсна комисија врши класификацију кандидата на оне који 

испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који не испуњавају услове, уз 

образложење. Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа Конкурсна комисија 

обавља интервју, према предходно утврђеним критеријумима, након чега врши бодовање и 

сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху (укупном броју бодова), 

постигнутом на интервјуу и исту доставља Скупштини Општине.  

 

III Примјена прописа у раду Конкурсне комисије 

  

     Конкурсна комисија је дужна да приликом провођења поступка по јавном огласу за 

избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Вукосавље примјењује 

важеће одредбе Изборног закона БиХ, Упутства о утврђивању квалификација, броја,  
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именовању и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини и одредбе Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Вукосавље коју је усвојила Скупштина Општине Вукосавље.  

 

IV Престанак са радом Конкурсне комисије 

  

     Конкурсна комисија престаје са радом даном добијања сагласности Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине на акт о именовању једног члана Општинске изборне 

комисије Вукосавље. 

  

V Ступање на снагу Одлуке 

 

    Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Вукосавље“.  

                    

 

 

 

Број:01/1-013-47-6/19                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.11.2019.г.                                               Зехид Омичевић, с.р. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВУКОСАВЉЕ   

    

                                                                                    

На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске”, број: 124/11 i 100/17),  члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике српске”, број: 97/16, 36/19)  а у складу са чланом  36. Статута општине 

Вукосавље (“Службени гласник општине Вкосавље”, број: 6/17), Скупштина општине 

Вукосавље, је на 31. сједници, одржаној 14.11.2019.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

 

О  ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ, ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ И 

КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  ВУКОСАВЉЕ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о јавном водоводу, јавној канализацији и комуналном отпаду  ( „ Службени 

гласник општине Вукосавље“, број: 3/15) у члану 4. став 2. се брише. 

 

Члан 2. 

 

У члану 5. став 1. се мијења и гласи: “Јавни водовод и јавна канализација даје се на 

управљање комуналном предузећу посебним актом који доноси Скупштина општине 

Вукосавље.” 

У члану 5. став 2. и  став 3. се бришу. 

 

Члан 3. 

 

У члану 8. став 1. мијења се и гласи: “Објекти колективног становања, стамбено-пословни и 

пословни објекти обавезни су, осим прикључка дефинисаног у члану 7. став 3. имати 

секундарне водомјере који мјере потрошњу за сваку засебну јединицу унутар објекта.” 

 

Члан 4. 

 

Члан 13.  и  14. бришу се. 

 

Члан 5. 

 

Члан 53.  мијења се  и гласи: 
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Новчаном казном - у износу од 1.500,00 КМ до 10.000,00 КМ, казниће се за прекршај 

давалац услуга  ако: 

1.   не закључи уговор из члана 7. став 5. и  члана 9.   

2.   не изведе прикључак у року из члана 10. став 2.  

3.   се не придржава обавеза- утврђених у члану 18. став. 4.   

4.   се не придржава обавезе - утврђене у члану 20. став 2.   

5.   се не придржава обавезе - утврђене у члану 34.  став 1.  

6.   се не придржава обавеза - утврђених у члану 37. став 2.  

 

      За прекршаје из става 1.овог члана казниће се и одговорно лице - у правном лицу 

новчаном казном - у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.  

 

Члан 6. 

 

Члан 54. мијења се и гласи: 

Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ  до 10.000,00 КМ, казниће се, за прекршаје, 

правно лице - као корисник, ако:  

    1.  се не придржава обавезе, утврђене у члану 8, 

     2.  изведе прикључак на јавни водовод или јавну канализацију - супротно одредби члана  

      10. став 1.и 6, 

    3.  се не придржава обавезе - утврђене у члану 18. став 1.  

    4.  се не придржава обавеза - утврђених у члану 19.став 2. и 4., 

    5.  се не придржава обавезе - утврђене у члану 21.став 1., 

     6.  затвори вентил испред водомјера, а о томе не обавијести даваоца услуга члан, 23. став  

3. 

     7.  узима воду преко хидранта јавног водовода, осим за потребе гашења пожара, члан 25. 

став1, 

    8. самостално изврши  прикључивање објеката на јавни водовод  и јавну 

канализацију,члан 27. став 1. 

    9.  угради  одвојак  на водоводном прикључку између његовог споја са водоводном 

мрежом и мјеста предвиђеног за водомјер, члана 27. став 2. 

 10.  се прикључи на локални извор снабдијевања водом члан 28. став 2. 

 11.  се не придржава забрана, прописаних чланом 29.  

 12. се не придржава забрана прописаних чланом 31.  

 13.  не закључе Уговор о међусобним односима - у погледу обрачуна и плаћања утрошка 

воде из члана 33.став 4.  

14. не омогући очитавање из члан 35. став 2.  

 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице - у правном лицу, 

новчаном казном - у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.  

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник као корисник комуналне услуге  

- новчаном казном, у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ.  
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За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко лице - новчаном казном, у износу 

од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ. 

Члан 7. 

 

Члан 56. и  57. бришу се. 

 

 Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вукосавље”. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Број:01/1-013-47-7/19                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:14.11.2019.г.                                             Зехид Омичевић, с.р.                                                                        
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВУКОСАВЉЕ   

 

                                                                                                                     

На основу члана 65. став 3, члана 69. став 1, члана 80. став 1, члана 125. став 2. и члана 134. 

став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, број: 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),  и члана 36. Статута општине Вукосавље (“Службени гласник 

општине Вкосавље”, број: 6/17), Скупштина општине Вукосавље, је на 31.сједници, 

одржаној 14.11.2019.године, доноси 

 

ОДЛУКУ  О   ИЗМЈЕНАМА 

ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту ( „Службени гласник општине 

Вукосавље, број: 8/14 и 2/17 ) члан 6. се мијења и гласи: „  Градско грађевинско земљиште 

из члана 5. Ове Одлуке обухвата земљиште које се налази унутар границе Урбанистичког 

плана Јакеш-Вукосавље 2017-2037.“ 

Члан 2. 

Члан 7. се мијења и гласи: „Градско грађевинско земљиште, према природним 

погодностима и погодностима већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати 

приликом кориштења тог земљишта, дијели се на три (3) зоне. 

 

ПРВА ЗОНА обухвата земљиште и објекте дефинисане Регулационим планом за 

Административно-културно-здравствену и спортско-рекреативну зону у Јакешу, општина 

Вукосавље. У саставу обухвата се налазе следеће к.ч.: 762, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/5, 

763/6, 763/7, 764/1, 764/2, 764/3, 765/1, 765/2, 765/3, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6, 

766/7, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 767/5, 767/6, 767/7, 767/8, 768/2, 768/4, 768/7, 768/8, 768/9, 

827/1, 827/2, 828. 

 

ДРУГА ЗОНА обухвата земљиште и објекте који не улазе у прву зону, а дефинисано је 

границом ужег урбаног подручја из Урбанистичког плана Јакеш-Вукосавље 2017-2037. 

Граница ужег урбаног подручја се у јужном, односно југисточном дијелу подудара са 

обухватом урбанистичког плана односно са јужном границом општине Вукосавље, и то 

сјеверозападном границом парцеле магистралног пута М14.1, означене као к.ч. број 1821/5 

од контакта са к.ч. број 1060/20. Даље граница идући према југозападу пресјеца парцелу 

пута који води према центру насеља Јакеш, к.ч. број 1825 и ријеку Јакешницу наставља 

границом парцеле 1829/1 (пут) до контакта са сјеверном границом к.ч. број 1133/1. Ту се 

обухват ломи и наставља сјеверном границом к.ч. 1133/1 према сјеверозападу до к.ч. број 

1132/2. Након што пресјеца ову парцелу, обухват наставља у истом правцу преко планиране 

саобраћајнице и следећих парцела: к.ч. број  1287/5, 1287/4, 1287/2, 1287/7, 1287/9, 1287/1, 

1127/2, 1127/1, 1126, 1125, 1118/2, 1122, 1111, 1103/1, до к.ч. број 1103/2, те наставља  



14 
 

15. новембар  2019.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље       _     Број    10_ 

 

њеном источном границом до пресјека са парцелом пута означеном као к.ч. број 1826/2.  

Даље обухват ужег урбаног подручја наставља у правцу сјеверозапада, приближно 

паралелно са ријеком Јакешницом и то пресјецајући следеће парцеле: 733/3, 732/4, 740/1, 

743/2, 744/2, 722/20, 722/21, па сјеверном границом парцела 722/12, 722/9 и дијелом 722/28. 

Одатле пресјецајући планирану саобраћајницу која овај дио насеља повезује са центом, 

наставља јужном границом планиране зоне „спорта и рекреације“, средином к.ч. 722/1, те 

такође рубом зоне дефинисане као „парк шуме“, пресјецајући следеће парцеле:  720/1, 

719/1, 750/1, 751/1, 751/3 до постојеће саобраћајнице означене као к.ч. број 713. Након што 

пресјеца парцелу пута, наставља према западу преко парцела 555/6, 555/1, 555/8, 549, 546/1, 

546/2, 542/1, 558, 540, 539, те пресјеца постојећи пут означен као к.ч. 1818/2. Даље обухват 

према сјеверу пресјеца к.ч. 237, ријеку Јакешницу и наставља западним рубом парцела 502, 

508 и 507, до пресјака са парцелом  509, која је постојећи приступни пут. Ту се граница 

ломи и наставља према сјевероистоку преко парцела 511/2, 511/1, 513, 1819 (постојећи пут). 

Даље обухват у истом правцу наставља осовином постојећег пута, к.ч. 302 до укрштања са 

путем који је на дијелу к.ч. 469. Одавде обухват прати југозападну и југоисточну границу 

парцеле 390/1 и 374/2 све до постојећег канала, насипа и саобраћајнице, које пресјеца и 

наставља истим правцем сјеверним границама парцела 782/141, 782/63, 782/64 и 782/65 до 

парцеле пута означене као к.ч.782/1. Овдје се граница обухвата ломи, те наставља према 

југоистоку осовином парцеле пута (782/1) до парцеле 785/8, коју пресјеца и наставља даље 

приближно истим правцем преко парцела 789/3, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4,798/5, 799/1, 

799/2, 801, 804, 805, 813, 905. Наставља сјевероисточним рубом парцела 1060/78 и 935, 

пресјеца к.ч. 937/1, ломи се и наставља према југу преко к.ч. 1059/1, 1060/31, 1060/28, 

1060/35, 1060/27 до границе парцеле 1060/24. Ту се линија обухвата поново ломи и 

наставља према југозападу преко парцела 1060/33, 1060/23 и 1060/21, те се завршава на 

споју к.ч 1060/20 и 1821/5, гдје је и започет опис границе ужег урбаног подручја. 

    

ТРЕЋА ЗОНА обухвата земљиште и објекте који не улазе у прву и другу зону и односи се 

на  урбано подручје насеља Јакеш и Вукосавље дефинисано у Урбанистичком плану Јакеш-

Вукосавље 2017-2037. Граница обухвата предметне зоне почиње од јужне границе општине 

Вукосавље на границипарцела 1826/2 (пут) и 660/2 (јабучик) у катастарској општини 

Вукосавље и иде сјеверозападном границом парцеле 1826/2, а затим скреће на сјевер 

западном границом парцела 674, 673, 594/6, 595/1 и 596 до парцеле 1818/2 (пут) коју 

пресјеца, при чему претходно прати сјеверну границу парцеле 597/4. Након пресјецања 

парцеле 1818/2 граница наставља у правцу сјевера западном границом парцела 231, 230/1 и 

222, те пресјеца парцелу 219 и њеном сјеверном границом избија на парцелу 1830 (поток 

Јакешница). Пресјецањем овог водотока граница обухвата иде сјеверном границом парцеле 

259, а затим нагло мијења правац према сјеверу и наставља западном границом парцела 

291/1 и 291/2 и избија на парцелу 1819 (пут) коју прати њеном западном границом до 

границе парцела 286 и 286/1, након чега пресјеца пут. Преласком на источну страну пута, 

граница обухвата слиједи сјеверозападну границу парцела 328/2, 328/4 и 328/9, а затим 

скреће на југоисток сјевероисточном границом парцела 328/8, 328/7, 328/6, 327/1 и 325, да 

би затим опет наставила ка истоку сјеверозападном границом парцеле 348 до парцеле 1814 

(поток Гнионица). Након пресјецања овог водотока и парцеле 1820 (пут) граница обухвата  
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слиједи сјевернозападну границу парцеле 364/4 и избија на границу катастарских општина 

Вукосавље и Калуђер. Граница обухвата наставља према истоку границом катастарске 

општине до границе парцела 782/95 КО Вукосавље и 2140 КО Калуђер, а одатле улази на 

подручје катастарске општине Калуђер и слиједи јужну границу парцеле 3603/1 (пут) до 

сјеверне границе парцеле 2126, када нагло скреће на сјевер и пресјеца пут и парцелу 2032, 

те избија на њену сјеверну границу. Након тога граница обухвата иде сјевероисточном 

границом парцела 2033, 2034, 2086, 2085, 2084, 2083/2, 2083/1, 2082, 2081, 2080, 2079, 2078 

до границе парцеле 3602 (магистрални пут 14.1 Јакешница – Оџак). Одатле граница 

обухвата опет прелази у катастарску општину Вукосавље и слиједи границу парцеле 1821/1 

(магистрални пут) према југозападу до границе парцела 393/1 и 939/3, гдје скреће према 

југоистоку пресјецајући магистрални пут. Послије пресјецања пута, граница обухвата иде 

сјевероисточном границом парцела 1157, 1167, 1166, 1165 и 1164 и избија на јужну границу 

коју слиједи до почетне тачке обухвата, односно границе парцела 1862/2 и 660/2. 

 

Члан 3. 

Члан 30. мијења се и гласи: „Градско грађевинско земљиште чине три зоне“ 

 

Члан 4. 

У члан 31. тачка 1 мијења се и гласи: „Висина ренте утврђује се у проценту од просјечне 

коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и 

пословног простора из претходне године, и износи 

- у првој зони ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 %  

- у другој зони --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 %  

- у трећој зони --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 %  

                                                                         

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вукосавље”. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Број:01/1-013-47-8/19                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:14.11.2019.г.                                             Зехид Омичевић, с.р.                                                                            
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BOSNA I HERCEGOVINA 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA VUKOSAVLJE 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

VUKOSAVLJE 

 

Na osnovu člana 2. stav 1. i člana 7. Zakona o komunalnim taksama (''Službeni glasnik Republike 

Srpske'', broj: 4/12 i) i člana 39. stav 2. tačka 10.  Zakona  o lokalnoj saomoupravi (''Službeni 

glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19), a u skladu sa članom 36. Statuta opštine  

Vukosavlje (''Službeni glasnik opštine Vukosavlje'', broj: 6/17), Skupština opštine Vukosavlje na 

31. sjednici održanoj dana 14.11.2019. godine, donosi : 

 

 

O D L U K U 

o  komunalnim taksama 

 

Član 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se: vrsta, visina, rokovi, način plaćanja i oslobađanja od plaćanja 

komunalnih taksi na području opštine Vukosavlje. 

 

Član 2. 

 

Komunalne takse utvrđuju se za korištenje prava, predmeta i usluga utvrđenih Tarifnim 

komunalnim taksama (u daljem tekstu: Tarifa) koja je sastavni dio ove Odluke, a u skladu sa 

odredbama Zakona o komunalnim taksama. 

 

Novčana sredstva naplaćena od komunalnih taksi prihod su Budžeta opštine Vukosavlje. 

 

Član 3. 

 

Na područiju opštine Vukosavlje propisuje se komunalna taksa kako slijedi: 

komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim 

prostorijama; 

komunalna taksa za korištenje prostora na javnim površinama; 

komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima  i masovnim 

skupovima, osim muzike koja se reprodrukuje elektronskim ili mehaničkim sredstvima; 

komunalna taksa za isticanje reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i 

bilborda pored auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva; 

komunalna taksa za korištenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih 

objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse; 

komunalna taksa za korištenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija; 

komunalna taksa za korištenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na 

uređenim i obilježenim mjestima, određenim za  to aktom skupštine jedinice lokalne samouprave. 
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Član 4. 

 

Takseni obaveznik  je fizičko lice ili pravno lice koje je korisnik prava, predmeta i usluga za čije 

korištenje je propisano plaćanje takse Tarifom iz člana 2. ove Odluke. 

 

Obavezna taksa  nastaje danom početka korištenja prava, predmeta i usluga za čije korištenje 

propisano plaćanje komunalnih taksa.   

 

Član 5. 

 

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Vukosavlje pojedinačnim rješenjem utvrđuje 

obavezu plaćanja komunalne takse utvrđene  tarifom, osim komunalne takse za isticanje 

poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. 

Postupak utvrđivanja, kontrole i naplate komunalne takse za isticanje poslovnog imena pravnog 

lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama, sprovodi se u skladu sa članom 12. Zakona  o 

komunalnim taksama.  

 

Član 6. 

 

Oslobađanje od plaćanja komunalne takse vrši se u skadu sa članom 8. Zakona o komunalnim 

taksama za: 

 

     1. institucije Bosne i Hercegovine; 

     2. organe,organizacije i javne ustanove Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave; 

     3. akreditovane međunarodne organizacije, 

     4. diplomatska i konzularna predstavništva, 

     5. organizacije, odnosno udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj i  

     6. lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, 

      umrlih, nestalih  i zarobljenih boraca, RVI i civilnih žrtava rata. 

 

Član 7. 

 

Nadzor nad sprovođenjem člana 3. tačka 1. ove Odluke vrši  Poreska uprava Republike Srpske, a 

inspekcijski nadzor nad sprovođenjem člana 3. tačka 2. do 7. ove Odluke vrši komunalna policija i 

tržišna inspekcija.  

 

Član 8. 

 

 Stupanjem  na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnim taksama (''Službeni 

glasnik opštine Vukosavlje'', broj: 3/12,11/17 i 3/18). 

Ova Odluka stupa na snagu (8) osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine 

Vukosavlje.  
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T A R I F A 

Opštinskih komunalnih taksa 

  

Za isticanje poslovnog imena pravnog lica i preduzetnika na poslovnim prostorijama plaća se 

komunalna taksa u godišnjem iznosu. 

 

1. Privredna društva, poslovne jedinice i drugi oblici privrednih društava koji su kao pravna lica 

nosioci prava i obaveza u smislu Zakona o privrednim društvima i druga pravna lica plaćaju taksu 

u iznosu: 

-privredna društva iz oblasti prometa nafte, naftni derivata i gasa...................................600,00  KM 

- privredna društva iz oblasti kamena, pjeska i šljunka.....................................................300,00 KM 

- privredna društva iz oblasti telekomunikacije i PTT.......................................................300,00 KM 

- privredna društva iz oblasti elektroindustrije, elektrodistribucije...................................300,00 KM 

- privredna društva iz oblasti građevinarstva i projektovanja............................................200,00 KM 

- privredna društva iz oblasti rezane građe – pilane..........................................................200,00 KM 

- privredna društva iz oblasti igara na sreću (sportske kladionice, automati)...................300,00 KM 

- privredna društva iz oblasti zdravstva čiji su osnivači fizička lica.................................300,00 KM 

- privredna društva iz oblasti trgovine...............................................................................200,00 KM 

- privredna društva iz oblasti projektovanja............................................................ 200,00 KM 

- privredna društva iz oblasti  ugostiteljstva......................................................................200,00 KM     

- privredna društva iz oblasti  prevoza putnika i robe.......................................................200,00 KM 

- privredna društva iz oblasti grafičke i izdavačke djelatnosti ........................................120,00 KM 

- privredna društva iz oblasti informisanja........................................................................200,00 KM 

- privredna društva iz oblasti špediterskih usluga..............................................................200,00 KM 

- privredna društva iz oblasti bankarstva i osiguranja.......................................................300,00 KM 

- privredna društva ostalih nepomenutih djelatnosti..........................................................120,00 KM 

-udruženja građana i drugi oblici organizovanja na bazi učlanjena....................................20,00 KM 

 

2. Djelatnosti  koje obavljaju fizička lica u skladu sa Zakonom o zanatsko-preduzeničkoj 

djelatnosti (preduzetnici): 

 

a) Ugostiteljske djelatnosti 

 

- noćni barovi.....................................................................................................................240,00 KM 

- barovi, disko-barovi.........................................................................................................240,00 KM 

- diskoteke (disko klubovi)................................................................................................150,00 KM 

- hoteli, moteli....................................................................................................................200,00 KM 

- restorani ..........................................................................................................................100,00 KM 

- apartmani, prenoćišta, pansioni i sl.................................................................................200,00 KM 

- kafe, kafe barovi, snek barovi i sl....................................................................................120,00 KM 

- pokretni ugostiteljski objekti...........................................................................................100,00 KM 

-čevabdžinice, buregdžinice, objekti brze hrane, slastičarne i ostali nepomenuti ugostiteljski    

objekti..................................................................................................................................90,00 KM 
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b)    Trgovinska djelatnost 

 

robne kuće, tržni centri .....................................................................................................600,00 KM 

samoposluge: 

mini marketi površine od 50 -100 m²................................................................................100,00 KM 

super marketi površine od 101-500 m²..............................................................................200,00 KM 

maksi marketi površine  od 501-1500 m²..........................................................................300,00 KM 

hipomarketi površine preko 1500 m² ................................................................................400,00 KM 

prodavnice i butici............................................................................................................100,00 KM 

kiosci ................................................................................................................................100,00 KM 

 

c) Ostale djelatnosti 

 

-zanatske djelatnosti u oblasti građevinarstva  (zidari, tesari, limari, bravari, parketari, moleri, 

 vodoinstalateri, elektroinstalateri i sl.)..............................................................................100,00 KM 

- automehaničari, autolimari, elektromehaničari, stolari...................................................100,00 KM 

- kamenoresci.....................................................................................................................200,00 KM 

-izrada betonskih galanterija, kartonske ambalaže, predmeti od guma i plastike, teksitilni  

predmeti............................................................................................................................100,00 KM 

-zlatarske djelatnosti.........................................................................................................200,00 KM 

-proizvodnja bezalkoholnog pića.......................................................................................200,00 KM 

-pržionice kafe.............................................................................................................100,00 KM 

-frizeri i kozmetičari..........................................................................................................100,00 KM 

-stomatološke ordinacije...................................................................................................150,00 KM 

-agencije za prome nekretnina..........................................................................................100,00 KM 

-posredničke, pravne i knjigovodstvene usluge ...............................................................100,00 KM 

-advokatske kancelarije.....................................................................................................150,00 KM 

- notari...............................................................................................................................200,00 KM 

-izrada programa za računare............................................................................................150,00 KM 

-auto-škola........................................................................................................................100,00 KM 

-štamparije........................................................................................................................100,00 KM 

- prevoznici lica i stvari (autoprevoznici, taksi, autobuski prevoz)...................................100,00 KM 

-autopraone........................................................................................................................100,00 KM 

- pekarske radnje, mesnice, ribarnice, proizvodnja kora za pite, mljevenje žitarica.........100,00 KM 

- veterinarske i poljoprivredne apoteke.............................................................................100,00 KM 

- obućari, krojači, fotografi i sadržaj...................................................................................50,00 KM   

- ostale nepomenute   djelatnosti......................................................................................100,00 KM 

 

Napomena: 

 

Poslovno ime, u smislu Zakona  o komunalnim taksama, smatra se svaki istaknuti naziv ili ime 

koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja djelatnost. 
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Ako se na jednom objektu nalazi više istaknutih poslovnih imena istog obaveznika, taksa se plaća 

samo za jedno poslovno ime. 

Obaveznik komunalnih taksi za isticanje poslovnog imena dužan je prijaviti taksenu obavezu 

najkasnije do 31. marta tekuće godine, a uplatu izvršiti najkasnije do 30.  juna tekuće godine. 

Obaveznik koji u toku godine registruje djelatnost za koju se plaća komunalna taksa po ovom 

tarifnom broju, dužan je u roku od 15 dana od dana početka obavljanja djelatnosti prijaviti taksenu 

obavezu srazmnerno broju mjeseci do kraja kalendarske godine i uplati utvrđen iznos takse 

najkasnije do kraja godine. 

Obaveznik koji odjavi djelatnost u toku godine, a platio je komunalnu taksu  do 30. juna tekuće 

godine, ima pravo na povrat više uplaćenog iznosa takse, srazmjero broju mjeseci do kraja 

kalendarske godine, u skladu sa propisima  kojim se uređuje poreski postupak.  

 

Tarifni broj 2. 

 

Za korištenje prostora na javnim  površinama  plaća se komunalna taksa po m², mjesečno za 

odobreni period i to: 

-za postavljanje pokretnih bifea, grilova i sl. - za jedno prodajno mjesto dnevno .............20,00 KM 

-za korištenje javnih površina za postavljanje kamp prikolica, motora ili sl., plaća se za svaku 

prikolicu, šator dnevno..........................................................................................................3,00 KM 

 

Napomena: 

 

1. Opštinsku komunalnu taksu utvrđuje opštinski organ nadležan za izdavanje odobrenja za 

korištenje javnih površine, a ista se utvrđuje srazmjerno vremenu korištenja javnih površina. 

2. Opštinska komunalna taksa za korištenje javne površine plaća se mjesečno unaprijed za svaki 

mjesec za koji je dato odobrenje za korištenje, a svaki započeti mjesec korištenja računa se kao 

cijeli mjesec. 

3. Obveznik takse je dužan nadležanom organu dostaviti dokaz o izvršenoj uplati opštinske 

komunalne takse prije početka korištenja javne površine za mjesec u kojem mu je dato odobrenje, 

za svaki naredni mjesec korištenja do 5-tog u mjesecu. 

 

Tarifni broj 3. 

 

Za korištenje prostora na javnim površinama za odlaganje i držanje građevinskog i drugog 

matreijala plaća se komunalna taksa po m² dnevno u iznosu od ..........................................1,00 KM 

Za prekopavanje javne površine (ulica)izuzev kada se vrši popravka postojećih instalacija plaća se 

po dužnom metru, dnevno .................................................................................................2,00 KM 

Za prekopavanje zelene javne površine plaća se komunalna takse po dužnom metru  

dnevno..................................................................................................................1,00 KM 

Za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, 

PTT, elektro-instalacija) paralelno sa osovinom puta na području mjesne zajednice Jakeš, 

Vukosavlje: 

-u asfaltnom dijelu kolovoza po jednom (1) metru...............................................................1,50 KM 
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-u bankini i makadamskom dijelu kolovoza po jednom (1) metru........................................0,50 KM 

-u putnom pojasu po jednom (1) metru.................................................................................0,30 KM 

-trotoaru sa asfaltom ili behaton kockama po jednom (1) metru..........................................0,80 KM 

5.  Za davanje saglasnosti za polaganbje infrastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, 

PTT, elektro-instalacija) paralelno sa osovinom puta na području ostalih mjesnih zajednica: 

-u asfaltnom dijelu kolovoza po jednom (1) metru.....................................................1,50 KM 

-u bankini i makadamskom dijelu kolovoza po jednom (1) metru.................................0,50 KM 

 

Napomena: 

 

Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja utvrđuje opštinski organ nadležan za izdavanje odobrenja 

za koršitenje javne površine, a plaća se prije početka izvođenja građevinskih radova, odnosno prije 

izvršenog odlaganja građevinskog i drugog materijala na javnim povrinama , 

Obaveznik je pravno ili fizičko lice koje traži korištenje prostora na javnim površinama za 

odlaganje građevinskog ili drugog matrijala,odnosno prekopavanje javnih površina. 

Obavezu plaćanja komunalne takse iz tačke 2. i 3. ovog Tarifnog broja ne podliježe pravna lica 

koja prekop javne površine vrši po zahtjevu Administrativne službe u svrhuinterventnih radnji na 

otklanjanju kvarova na dijelovima infrastrukturnih vodovoda kojimupravljaju javna preduzeća.   

 

Tarifni broj 4. 

 

Za priređivanje muzičkih programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima, plaća se 

komunalna taksa po dnevnom nastupu i to: 

 

a) u ugostiteljskim objektima do 150 m² ........................................................................15,00 KM 

b) u ugostiteljskim objektima preko 150 m² .......................................................................20,00 KM 

c) masovnim skupovima .....................................................................................................30,00 KM 

 

Napomena: 

 

Komunalnu taksu iz ovog tarifnog broja pojedinačnim rješenjem utvrđuje Odjeljenje za privredu i 

društvene djelatnosti i ista se plaća unaprijed srazmjerno vremenu priređivanja muzičkog 

programa (broju dnevnih nastupa), a obaveznik (priređivač muzičkog programa) je dužan prijaviti 

priređivanje muzičkog programa unaprijed Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti. 

 

   

Tarifni broj 5. 

 

Za korištenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog 

karaktera, zabavne parkove, cirkuse, zabavne radnje i sl. Plaća se komunalna taksa po 1 m2 

dnevno u iznosu od................................................................................................................0,30 KM 
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Napomena  

 

Opštinsku komunalnu taksu iz ovog Tarifnog broja pojedinačnim rješenjem utvrđuje Odjeljenje za 

priredu i društvene djelatnosti srazmjerno vremenu korištenja javnih površina i ista se plaća 

unaprijed. 

Obaveznik komunalnih taksa iz ovog tarifnog broja je pravno ili fizičko kome je dato odobrenje za 

korištenje slobodne površine u predviđene svrhe. 

 

Tarifni broj 6. 

 

Za korištenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila uređenim i 

obilježenim mjestima plaća se komunalna taksa, za svaki započeti sat korištenja i to: 

 

Za putničke automobile.........................................................................................................1,00 KM 

Za teretna motorna vozila,autobuse i sl. ..............................................................................2,00 KM 

Za jedno rezervisano parkirano mjesto na obilježenim mjestima mjesečno ......................20,00 KM 

 

Napomena  

 

Opštinska komunalna taksa se plaća prilikom svakog ulaska na parkiralištu, osim pod tačkom 3. 

Obaveznik takse pod tačkom  3.  ovog tarifnog broja je pravno ili fizičko lice koje je dobilo 

odobrenje za rezervaciju javne površine. Obaveza plaćanja taksi pod tačkom 3. nastaje od dana 

dobijanja odobrenja, a plaćanje se vrši unaprijed mjesečno. 

Obaveza plaćanja ove takse ne odnosi se na rezervisana javna mjesta za parkiranje motornih 

vozila koja služi za službene svrhe, vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne službe i vozila za 

održavanje čistoće. 

 

 

Broj:01/1-013-47-9/19                                                              PREDSJEDNIK                                                                                   

Datum:14.11.2019.g.                                                         Zehid  Omičević, s.r.      
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