
 

На основу члана 30. Закона  о локалној  самоуправи, („Службени  гласник Републике Српске“, 

број: 101/04 и 42/05)  и члана  28. Статута  Општине  Козарска Дубица, („Службени гласник Општине 

Козарска Дубица, број: 7/05) у вези  са чланом 78. Закона о уређењу простора, („Службени гласник 

Републике Српске „ број: 84/02 и 14/03) и члана 9. Закона о буџетском  систему Републике Српске  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/03, 14/04 и 67/05), Скупштина  општине  Козарска 

Дубица, на сједници  одржаној  дана 16.02.2006. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о накнади  за услуге које врши Одјељење  за просторно уређење и стамбено комуналне послове  

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком се уводи накнада за услуге које врши Oдјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове Oпштине Козарска Дубица, (у даљем тексту: Одјељење) и утврђује  

њена висина. 

 

Члан 2. 

 

Накнада се плаћа истовремено са подношењем писменог захтјева или склапања уговора којим 

се тражи вршење одређених  радњи  или услуга односно регулишу одређени односи. 

Изузетно од става 1. овог члана, када  природа услуге или уговором регулисаног односа то 

допушта, плаћање накнаде се може вршити и послије извршене  услуге односно закљученог уговора, 

а приликом чега се странци  испоставља рачун о трошковима Одјељења.  

 

 

Члан 3. 

 

 Накнада за рад Одјељења  наплаћиваће се за слиједеће радње и услуге из области уређења 

простора, за прикупљање података на терену, израда урбанистичко–техничких услова са исколчењем  

грађевинске линије: 

• За индивидуалну стамбену  изградњу  (по објекту)   50,00 

• За стамбено-пословне  објекте               100,00 

• За дворишне објекте       30,00 

• За објекте  пословне  намјене до 100 м
2
              100,00 

• За објекте пословне  намјене  преко  100 м
2
              150,00 

• За привремене објекте  (монтажне киоске)    50,00 

• За привремене  објекте (љетне терасе)                50,00 

• За стам. објекте  колективног станов. до 10 станова             250,00 

• За стам. објекте  колективног  станов. преко 10 станова            350,00 

• За производне  и индустријске  објекте            
   

          100,00 

• За надзиђивање, доградњу  и реконструкцију: 

а) индивидуалних  стамбених објеката   50,00 

б) објеката  колект.  станов.  до 10 станова             150,00 

в) објеката колек. станов. преко 10 станова             200,00 

г) произв. и послов.објеката                                          150,00 

• За објекте  инфраструктурних  система (водне, саобраћајне, 

енергетске  и комуналне  инфраструктуре)              200,00 

• За исколчење  објеката на терену     35,00 

 

 

 



    

Члан 4. 

 

 Накнада се плаћа путем поштанске уплатнице или уплатнице путем банке, а остварени  

приходи  припадају Буџету Oпштине Козарска Дубица. 

 

Члан 5. 

 

 Ако обвезник не плати благовремено прописану накнаду, поступиће се по Закону о 

административним  таксама. 

Члан 6. 

 

 Све странке су дужне плаћати  накнаду  према  овој Одлуци. 

 Странка мора уплатницом доказати да је извршила уплату накнаде предвиђену овом Одлуком, 

а која се прилаже уз остале списе предмета. 

 

Члан 7. 

 

 Накнаде из члана 3. ове Одлуке усклађиваће се по потреби са стопом инфлације. 

 

Члан 8. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке  престаје се примјењивати Одлуке Начелника Општине 

Козарска Дубица, број: 01-49/02 од 15.04.2002. године. 

 

Члан 9. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Oпштине 

Козарска Дубица“. 

 

 

 

 

Број: 02-013-5/06.                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 16.02.2006.год.                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                     Др Перица Бундало 


