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ОПШТИНА ФОЧА MUNICIPALITY FOCA

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA

06.13.Подносилац захтјева

ПРЕДМЕТ: САГЛАСНОСТ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Назив документа Институција Форма Коментар

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на бр./коментар

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом): 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани): Зависно од периода наведеног у захтјеву

( ПРИЈЕМНИ  ШТАМБИЉ )

Потврда да су измирене финансијске обавезе 
према општини

Одјељење за финансије Оригинал Прибављање по службеној 
дужности (не плаћа се 
такса/накнада)

Локацијски услови (само за дуготрајна 
заузимања јавних површина - дуже од мјесец 
дана)

Одјељење за просторно 
уређење, стамбено-
комуналне послове

Копија Прибављање по службеној 
дужности (не плаћа се 
такса/накнада)

Комунална такса за 
заузимање јавних површине

Тарифни број 1: 1. За тезге, столове, уређаје за 
сладоледе, кокице, напитке и слично 0,40 КМ/м2
 дневно, 2. за постављање столова испред 
угоститељских и посластичарских објеката по 
сједишту 0,20 КМ дневно. За постављање и 
кориштење властитих површина (дворишта, 
терасе, проходни равни кров) у пословне сврхе 
плаћа се комунална такса по 1м2 заузетог 
простора дневно: 1. за киоске и остале 
привремене објекте, тезге, столове, уређаје за 
сладолед, кокоице, напитке и слично 0,20 КМ/м2
 дневно, 2. за постављање столова испред 
угоститељских и посластичарских објеката по 
сједишту 0,10 КM дневно. Тарифни број 3: 
Циркуси, забавни паркови и сл: 50,00 КМ 
дневно. Тарифни број 5: Кориштење простора на
 јавним површинама ради извођења 
грађевинских радова при изградњи објекта било 
које врсте: 0,30 КМ/м2 заузете јавне површине 
мјесечно, а за површину преко 100 м2 накнада се
 умањује за 50%.

562-006-000-013-6583 
(врста прихода: 722314)

-

 Презиме и име/Назив правног 
лица

 Контакт адреса

 Контакт телефон

 Електронска пошта

Подносим захтјев за заузимање дијела јавне површине за постављање ________________________________________________

Локација __________________________, Период заузимања јавне површине __________________,  Површина ______________
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