
На основу члана 146. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13), члана 32. Правилника о вршењу техничког 

прегледа објеката и осматрања тла у току њихове употребе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 100/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“, број 5/13 и 

3/14), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 19.05.2014.године, доноси 

ОДЛУКУ 

о висини накнаде за технички преглед објеката 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина и начин уплате накнаде коју инвеститори 

плаћају за вршење техничког прегледа објеката, како слиједи: 

1.Помоћни објекти: индивидуалне гараже, спремишта, дрварници, надстрешнице, 

стакленици, цистерне за воду, септичке јаме и други објекти, који служе за редовну 

употребу а који се граде на парцели, на којој није издато одобрење за грађење 

основногобјекта..................................................................................................      90,00 КМ 

2.Архитектонско-урбанистичка обликовања дворишта, ограда, паркинга, зелених 

површина, чесми, фонтана и сл...............................................................................60,00 КМ 

3.Привремени објекти градилишног типа, логорско-рекреативни и објекти сезонског 

карактера са роком трајања дужим од 90 дана....................................................150,00 КМ 

4.Инфраструктурни објекти , постројења и грађевине, разне трасе ( електро, 

водоводне, канализационе, грејне, ПТТ и др.), мреже или инсталације 

..................................................................................................................................450,00 КМ 

5.Путне трасе, улице, тротоари и ивичњаци ......................................................300,00 КМ 

6.Индивидуални стамбени објекти до 100 м
2
......................................................150,00 КМ 

7.Индивидуални стамбени објекти површине преко 100 м
2
..............................180,00 КМ 

8.Доградња, надзиђивање, реконструкција индивидуално стамбених објеката 

..................................................................................................................................120,00 КМ 

9.Индивидуално стамбено-пословни објекти до 100 м
2
....................................200,00 КМ 

10.Индивидуални стамбено-пословни објекти преко 100 м
2
............................250,00 КМ 

11.Викенд објекти...................................................................................................150,00 КМ 

12.Стамбени     објекти колективног становања .........................................300,00 КМ 

13.Стамбено пословни објекти колективног становања .................350,00 КМ 

14.Доградња,надзиђивање, реконструкција стамбено-пословних објеката до 100 м
2
 

..................................................................................................................................200,00 КМ 

15.Доградња, надзиђивање, реконструкција стамбено-пословних објеката преко 100 м
2
 

..................................................................................................................................250,00 КМ 

16.Надзиђивање стамбених објеката колективног становања..........................210,00 КМ 

17.Надзиђивање стамбено-пословних објеката колективног становања..........240,00 КМ 

18.Привремени објекти монтажно-демонтажног типа до 20 м
2
..........................60,00 КМ 

19. Привремени објекти монтажно-демонтажног типа од 21 м
2
 до 50 м

2
..........80,00 КМ 

20.Привремени објекти монтажно-демонтажног типа од 51 м
2
 до 100 м

2
......100,00 КМ 



21.Привремени објекти монтажно-демонтажног типа преко 100 м
2
...............120,00 КМ 

22.Трајни објекти пословне намјене до 20 м
2
.....................................................160,00 КМ 

23.Трајни објекти пословне намјене од 20 м
2
 до 50 м

2
......................................200,00 КМ 

24.Трајни објекти пословне намјене од 51 м
2
 до 100 м

2
....................................240,00 КМ 

25.Трајни објекти пословне намјене од 101 м
2
 до 200 м

2
..................................300,00 КМ 

26.Tрајни објекти пословне намјене преко 200 м
2
.............................................500,00 КМ 

27.Производно-пословни објекти до 50 м
2
.........................................................250,00 КМ 

28.Производно-пословни објекти од 51 м
2
 до 100 м

2
........................................350,00 КМ 

29.Производно-пословни објекти од 101 м
2
 до 200 м

2
......................................450,00 КМ 

30.Производно-пословни објекти од 201 м
2
 до 300 м

2
......................................550,00 КМ 

31. Производно- пословни објекти од 301 м
2
 до 400 м

2
....................................650,00 КМ 

32.Производно-пословни објекти преко 400 м
2
.................................................750,00 КМ 

33.Спортски објекти и спортски терени са трибинама ....................................300,00 КМ 

34.Спортске дворане ............................................................................................800,00 КМ 

35.Гробља и објекти у гробљанском комплексу ...............................................150,00 КМ 

36.Складишта, хангари, магацин, хале и сајмишта...........................................300,00 КМ 

37.Пилане и постројења за прераду и обраду дрвета.........................................400,00 КМ 

38.Бензинске станице............................................................................................800,00 КМ 

39.Плинске пумпне станице.................................................................................600,00 КМ 

40.Вјерски објекти.................................................................................................250,00 КМ 

 

Члан 2. 

           Инвеститори-правна и физичка лица, накнаду из члана 1. ове Одлуке, увећану 

за износ пореза и доприноса, у складу са важећим прописима, уплаћују на жиро рачун 

општине Рудо, а на основу акта надлежног општинског органа. 

Члан 3. 

           Средства прикупљена на основу члана 1. ове Одлуке, у складу са горе 

наведеним трошковником, усмјериће се за исплату накнаде члановима комисије за 

технички преглед објеката.   

           Уплата средстава вршиће се на текуће рачуне чланова комисије.  

Члан 4. 

          Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о висини накнаде за 

технички преглед објеката  број: 01-022-33/12 од  26.04.2012. године. 

Члан 5. 

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

гласнику општине Рудо“.      

 

Број:01-022-40/14   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:19.05.2014.године                                                       Скупштине општине Рудо 

 Велибор Ћировић 

 

 


