
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 165. Одлуке о 

комуналном реду  („Службени гласник општине Рудо“, број 7/14) 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 16.09.2015.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за заузимање јавних површина на 

подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 (1) Овом одлуком утврђује се висина накнаде за заузимање јавних површина на 

подручју општине Рудо у складу са Одлуком о комуналном реду. 

 (2) Висина накнаде за привремено заузимање јавних површина одређује се према 

следећим критеријумима: 

1) зони у којој се јавна површина налази, 

2) врсти објекта, 

3) површини заузетог земљишта, 

4) временском раздобљу у којем се земљиште користи. 

 

Члан 2. 

 I (1)За постављање привремених објеката и киоска, накнада у мјесечном 

износу, износи: 

1. за четврту градску зону.......................................................................2,00КМ/м
2 

2.за пету градску зону.............................................................................1,80 КМ/м
2 

3.за шесту градску зону...........................................................................1,50 КМ/м
2
 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут Бродар-Рудо-Увац ....1,80 КМ/м
2 

5.за остало земљиште ..............................................................................0,50 КМ/м
2 

    
(2)За привремено постављене објекте уз индивидуално-стамбене објекте, у 

којима се не обавља пословна дјелатност, накнада у мјесечном износу плаћа се 50% од 

утврђеног износа из става 1. у зависности од зоне. 

 

 II (1)За постављање тенди и љетних башти испред угоститељских и других 

сличних објеката наплаћује се мјесечно по 1 м
2
 тенде или љетне баште: 

1.за четврту градску зону..........................................................................1,50 КМ/м
2
 

2.за пету градску зону................................................................................1,20 КМ/м
2 

3.за шесту градску зону.............................................................................0,80 КМ/м
2 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут Бродар-Рудо-Увац........1,20 КМ/м
2
 

5.за остало земљиште.................................................................................0,50 КМ/м
2
 

   (2) За коришћење јавне површине ради задржавања подне платформе, као и 

других елемената љетне баште у периоду када се башта не користи, плаћа се 10% од 

утврђеног износа накнаде, с тим да такав начин привременог заузимања јавне 

површине може бити само у периоду од 15.октобра до 15.марта. 



 III За постављање свих врста тезги, штандова, столова, пултова, сталака и 

слично наплаћује се мјесечно по једној тезги: 

1.за четврту градску зону..............................................................................30 КМ/ком 

2.за пету градску зону...................................................................................25 КМ/ком
 

3.за шесту градску зону.................................................................................15 КМ/ком
 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут Бродар-Рудо-Увац ..........25 КМ/ком 

5.за остало земљиште.....................................................................................10 КМ/ком 

 

 

 IV За постављање једнодневних тезги или столова, накнада износи: 

1.за четврту градску зону...........................................................................10 КМ/ком 

2. за пету градску зону.................................................................................8 КМ/ком 

3. за шесту градску зону...............................................................................5КМ/ком 

4.за  насељено мјесто Увац уз регионални пут Бродар-Рудо-Увац.........8КМ/ком 

5.за остало земљиште....................................................................................3КМ/ком 

 

 

 V За постављање фрижидера за сладоледе, расхладних витрина, апарата за 

кокице, пецива, електричних роштиља и слично, наплаћује се мјесечно по једном 

апарату, без обзира да ли је испод тенде или ван ње: 

1.за четврту градску зону..............................................................................10 КМ/ком 

2.за пету градску зону....................................................................................8 КМ/ком 

3.за шесту градску зону.................................................................................5 КМ/ком 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут Бродар-Рудо-Увац ...........8 КМ/ком
 

5.за остало земљиште.....................................................................................3 КМ/ком 

 

 

 VI За постављање забавних паркова наплаћује се мјесечно:  

1.за четврту градску зону.........................................................................1,00 КМ/м
2
 

2.за пету градску зону...............................................................................0,80КМ/м
2
 

3.за шесту градску зону.............................................................................0,50КМ/м
2
 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут Бродар-Рудо-Увац ......0,80КМ/м
2
 

5.за остало земљиште................................................................................0,30КМ/м
2 

 
 

 VII За постављање монтажно-демонтажних гаража, накнада мјесечно 

износи: 

1.за четврту градску зону.........................................................................0,30KM/м
2
 

2.за пету градску зону...............................................................................0,25КМ/м
2 

3.за шесту градску зону.............................................................................0,20КМ/м
2
 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут Бродар-Рудо-Увац ......0,30КМ/м
2 

5.за остало земљиште.................................................................................0,20КМ/м
2 

 



 VIII(1)За постављање рекламних паноа, билборда, туристичке 

сигнализације, накнада мјесечно износи: 

1. за површину до 2м
2
...................................................................................10,00 КМ/ ком 

2. за површину преко 2 м
2
............................................................................20,00 КМ/ ком 

       (2)Уколико се постављање паноа, билборда и туристичке сигнализације 

одобрава на временски период дужи од 6 мјесеци, накнада мјесечно износи: 

1.за површину до 2м
2
......................................................................................5,00 КМ/ ком 

2.за површину преко 2м
2
...............................................................................10,00 КМ /ком 

 

 IX За заузимање јавних површина које служе за остале сврхе, које нису 

наведене у претходним члановима, мјесечна накнада износи................0,01КМ/м
2
. 

 

   

Члан 3. 

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

заузимање јавних површина на подручју општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/13). 

 

Члан 4. 

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

гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-36/15                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.септембар 2015.године Скупштине општине Рудо 

     Велибор Ћировић.с.р. 

 

 

 


