
На основу члана 1. 2. и 20.  Закона о комуналним таксама, («Службени лист СР 

БиХ», број: 21/77, 35/88 и 26/89), 30. Закона о локалној самоуправи, (Службени гласник 

Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. Статута Општине Козарска 

Дубица – пречишћени текст, («Службени гласник Општине Козарска Дубица», број: 5/06), 

Скупштина општине Козарска Дубица, на сједници одржаној дана 29.06.2006. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о комуналним таксама, («Службени гласник Oпштине Козарска Дубица», 

број: 14/05) у Тарифи комуналних такса додају се нови Тарифни бројеви 6. и 7.  који гласе: 

 

Тарифни број 6.  

 

За заузимање јавних површина и неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

државној својини: 

 

1. За привремено заузимање јавне површине, односно неизграђеног грађевинског 

земљишта у државној својини ради изградње или постављања привремених објеката из 

члана 2. т. 1. – 4. плаћа се по 1 m2 мјесечно за објекте до 20 m2, по зонама како слиједи: 

 

III зона .......................... 6,оо КМ, 

IV зона .......................... 4,оо КМ, 

V  зона .......................... 3,оо КМ,  

VI зона .........................  2,оо КМ. 

 

За разлику  површине већу од 20,оо m2, власници привремених објекта из ст. 1. овог 

члана, плаћају по m2 умањену таксу, и то 50% цијене из претходног става. 

 

2. За заузимање тротоара и јавних површина за постављање привремених објеката из 

чл. 3. ст. 1. тач. 1. – 3. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката, осим   

ако овим Тар. Бројем није другачије прописано, плаћа се за 1m2 мјесечно 

........................................................................... 10,оо КМ 

 

3. За постављање изложбених витрина, тезги и надстрешница испред пословних 

просторија, плаћа се по 1 m2 мјесечно, по зонама како слиједи: 

 

III зона .......................... 6,оо КМ, 

IV зона .......................... 4,оо КМ, 

V  зона .......................... 3,оо КМ,  

VI зона .........................  2,оо КМ. 

 

4. За постављање отворених љетних тераса испред угоститељских објеката до 40 m2 

максимално, плаћа се по 1 m2 мјесечно, по зонама како слиједи: 
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III зона .......................... 6,оо КМ, 

IV зона .......................... 4,оо КМ, 

V  зона .......................... 3,оо КМ,  

VI зона .........................  2,оо КМ. 

 

5. За постављање гаража плаћа се годишњи паушални износ од 20,оо КМ, 

 

6. За постављање рекламних табли и паноа, плаћа се годишњи паушални износ, по 

зонама како слиједи: 

 

III зона ..........................   70,оо КМ, 

IV зона ..........................   50,оо КМ, 

V  зона ..........................    40,оо КМ,  

VI зона .........................    30,оо КМ. 

 

7. За заузимање јавних површина и  и неизграђеног грађевинског земљишта за 

постављање шатора за циркуске представе, уређаја за рингишпиле и других сличних уређаја 

за забаву, камп кућица које служе за угоститељску дјелатност, шатора и слично, плаћа се за 

1 m2 дневно ........................................................................... 1,оо КМ, 

 

8. За постављање осталих објеката привременог карактера, који нису обухваћени 

другим Тар. бројем, плаћа се по 1 m2 мјесечно, по зонама како слиједи: 

 

III зона .......................... 4,оо КМ, 

IV зона .......................... 3,оо КМ, 

V  зона .......................... 2,оо КМ,  

VI зона .........................  1,оо КМ. 

 

9. За заузимање јавне површине и неизграђеног грађевинског земљишта, осим 

зелених површина, за вријеме грађења, односно спремања огријева,  плаћа се по 1 m2 

дневно ............................... 1,оо КМ. 

 

НАПОМЕНА: 

 

1. Уплата таксе из тач. 4., 5., 6., 7. и 9. овог Тар. броја врши се у цјелокупном износу 

приликом издавања рјешења о заузимању јавних површина, односно неизграђеног градског 

грађевинског земљишта од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

2. Уплата таксе заузимању јавних површина, односно неизграђеног градског 

грађевинског земљишта по тач. 1., 2., 3., и 8. овог Тар. броја врши се у мјесечном износу 

унапред. 

3. Такса за постављање отворених љетних тераса за угоститељску дјелатност плаћа 

се за период од 01.04. – 30.09. 

Ако се љетна тераса не уклони ван сезоне, плаћа се 50 % већи износ таксе по 1 m2 

дневно  до уклањања. 
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Тарифни број 7.  

 

1.За кориштење паркинг простора за паркирање моторних возила на 

паркиралиштима са временскм ограничењем плаћа се: 

- у времену од 06,оо – 15,оо часова ..... 0,50 КМ за први час паркирања, а 1,оо КМ за 

сваки наредни час паркирања, 

- у времену од 15,оо – 23,оо часа ............. 1,оо КМ. 

 

2. За кориштење паркинг простора на паркиралиштима без временског ограничења, 

плаћа се 1,оо КМ за свако појединачно паркирање. 

 

3. Претплата за једно паркинг мјесто плаћа се мјесечно ......... 30,оо КМ. 

4. Претплата за једно паркинг мјесто плаћа се годишње  ...... 250,оо КМ 

 

НАПОМЕНА: 

 

1. Приход од таксе по овом Тар. броју намијењен је за одржавање и изградњу 

простора за паркирање и за службу чувања возила и наплату таксе на тим просторима. 

 

2. Такса из тач. 2. се плаћа приликом сваког уласка на паркиралиште. 

 
3. Обвезник таксе из тач. 3. и 4. овог Тар. броја је физичко или правно лице које је 

добило одобрење за резервацију, а обавеза плаћања таксе настаје од дана добијања 

одобрења и плаћа се мјесечно, односно годишње унапријед и може се користити са свим 

паркиралиштима. 

 

4. Обавеза плаћања таксе не односи се на резервисана мјеста за паркирање утврђена 

Правилником о условима и начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања 

на јавним паркиралиштима на подручју града Коз. Дубице. 
 

Члан 2. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи члан 8. Правилника о условима 

и начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима 

на подручју града Козарске Дубице, («Службени гласник Општине Козарска Дубица», број: 

10/05). 
 

Члан 3. 

 

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

Општине Козарска Дубица».  

 

 

Број: 02-013-122/06.                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 29.06.2006. године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                                  Др Перица Бундало 

 


