РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу чланa 30. Закона о локалној самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланова 2. и 7. Закона о комуналним таксама (»Службени
гласник Републике Српске«, број: 4/12), члана 35. Статута општине Станари (»Службени
гласник општине Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 06. сједници,
одржаној 09.10.2015. године, доноси:
OДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
Овом Одлуком, мијења се Одлука о комуналним таксама, објављена у »Службеном
гласнику општине Станари«, број: 1/15.
Члан 2.
У Тарифном броју 1, мијења се тачка 1.6. и гласи:
1.6. За кориштење јавне површине, ради извођења грађевинских радова, депоновања
грађевинског материјала, раскопавања и слично, плаћа се:
 за заузимање тротоара или коловоза по 1м2, дневно........................................1,00 КМ,
 за прекоп јавних зелених површина, по метру дужном....................................5,00 КМ,
 за прекоп саобраћајница, тротоара, тргова и осталих асфалтних површина, по метру
дужном..................................................................................................................10,00 КМ,
 за прекоп макадамских саобраћајница и тротоара, по метру дужном..............7,00 КМ,
 за прекоп осталих површина, по метру дужном.................................................1,00 КМ.
Члан 3.
У Тарифном броју 1, додаје се тачка 1.7. и гласи:
1.7. За постављање љетних башта, испред пословних простора угоститељских објеката, на
јавним површинама, комунална такса се плаћа по 1м2, мјесечно унапријед:
 површине до 50м2................................................................................................4,50 КМ,
 површине преко 50 м2.........................................................................................4,00 КМ,
 за задржавање постављене тенде или надстрешнице, након истека одобрења за рад
љетње баште, плаћа се мјесечно износ од 20% цијене кориштења љетње баште,
 за вријеме одржавања вашара, манифестација или светковина, за заузимање јавне
површине, за љетњу башту, за коју није издато одобрење, плаћа се дневно 1,00 КМ по
1 м2.
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Члан 4.
У Тарифном броју 2, у тачки 2.2. из ријечи „плаћа се“, бришу се ријечи „за вријеме
трајања скупа“, а додаје се ријеч „дневно“. У истој тачки број 50,00 мијења се бројем 20,00.
Члан 5.
Тарифни број 3, мијења се и гласи:
За истицање реклама (рекламних застава, рекламних паноа, свјетлећих реклама, реклама на
фасадама објеката и билборда), на јавним и другим површинама (осим поред аутопута,
магистралних и регионалних путева), плаћа се комунална такса, по комаду, мјесечно:
 до 2 м2 једнострано....................................................................................................7,00 КМ
 до 2 м2 двострано.....................................................................................................10,00 КМ
 од 2 до 4 м2 једнострано.........................................................................................12, 00 КМ
 од 2 до 4 м2 двострано............................................................................................17, 00 КМ
 од 4 до 6 м2 једнострано.........................................................................................15, 00 КМ
 од 4 до 6 м2 двострано............................................................................................22, 00 КМ
 од 6 до 8 м2 једнострано.........................................................................................23, 00 КМ
 од 6 до 8 м2 двострано............................................................................................30, 00 КМ
 преко 8 м2 једнострано...........................................................................................32, 00 КМ
 преко 8 м2 двострано...............................................................................................50,00 КМ
 рекламе на фасадама објеката, зграде, подзиде, ограде, ограде градилишта и слично, за
сваки 1 м2 рекламе....................................................................................................5,00 КМ
Члан 6.
У Тарифном броју 4, у тачки 4.2. иза ријечи „ по 1м2“ додаје се ријеч „ дневно“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у »Службеном гласнику
општине Станари«.

Број: 01-022-1483/15
Датум: 09.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
___________________________
Остоја Стевановић
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