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основу члана 33. Закона о удружењи-
ма и фонадацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се мо-
же покренути управни спор тужбом 
код Кантоналног суда у Горажду у 
року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изн-
осу од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена 
је по тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Служб-
ене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“, број:17/04 и 9/07) и 
доказ о њеној уплати налази се у спи-
су предмета. 
 

Број:УП-1: 05-05-19/08   М И Н И С Т А Р 
11.07.2008.године.      Радмила Јанковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 100. Статута 
Општине Фоча-Устиколина   (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број:8/08), Општинс-
ко вијеће, на сједници одржаној дана  
01.07.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
именовању Делахмет Адиса  
 за члана Буџетске комисије 

 
I 
 

 Делахмет Адис се именује за 
чл-ана Буџетске комисије умјесто Глу- 
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хачевић Амеле, која је 07.05.2008.године 
разријешена ове дужности на лични за-
хтјев. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу и при-
мјењује се од дана доношења, а састав-
ни је дио Одлуке о именовању чланова 
сталних радних тијела – комисија Оп-
штинског вијећа Општине Фоча-Усти-
колина, број:01-02-234/05 од 23.12.2005.г. 
 

Број:01-14-1704/08                 З а м ј е н и к   
08.07.2008.године               предсједавајућег 
Фоча-Устиколина           Реџо Ћуровић, с.р. 
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На основу члана 6. Закона о гра-
ђевинском земљишту Федерације Босне 
и Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, број: 25/03), члана 8. ст-
ав 3. алин. 4, 7. и 8. Закона о принципи-
ма локалне самоуправе у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене нови-
не Федерације БиХ“, број: 49/06), члана 
19. тачка  2. и члана 100. став 2. Статута 
Општине Фоча-Устиколина („Службе-
не новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде“, број:8/08), Општинско ви-
јеће Општине Фоча-Устиколина, на 29. 
редовној сједници, одржаној дана 01.07. 
2008. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ КОРИШТЕЊУ 

јавних површина на подручју 
Општине Фоча-Устиколина 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се зоне 
јавних површина, услови и критерији  
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за привремено кориштење јавних по-
вршина, висина, начин плаћања и ко-
риштења накнаде за привремено кор-
иштење јавних површина, надзор над 
провођењем ове Одлуке и друга пита-
ња од значаја за привремено коришт-
ење јавних површина на подручју Оп-
штине Фоча-Устиколина. 
  

Члан 2. 
 

Јавним површинама у смислу 
ове Одлуке сматрају се површине зе-
мљишта и друге површине у државн-
ој својини намијењене општој употре-
би на којима Општина Фоча-Устико-
лина има право управљања и то: 

 

1. улице (риголи и плочници), путе-
ви, пасажи ван зграда, тргови и ст-
епеништа ван зграда, подвожњаци, 
надвожњаци, паркиралишта, прис-
тупни путеви и пјешачке зоне, 

2. зелене површине, паркови, парков-
ске стазе, дрвореди, природна под-
ручја и природне  вриједности, зе-
ленило уз саобраћајнице, травња-
ци и др., 

3.  аутобуска и такси-стајалишта, 
4. отворени пијачни и тржни простори и 

простори око пословних простора, 

5. неограђене површине дворишта ст-
амбених и стамбено-пословних обј-
еката у државној и приватној својини, 

6. уређене обале ријека са припадају-
ћим земљиштем (пјешачке стазе, 
платои и др.), 

7.  спортски рекреативни терени на 
отвореном простору и 

8.  неизграђена грађевинска земљишта. 
  

Члан 3. 
 

Јавне површине из члана 2. ове 
Одлуке могу се привремено користи-
ти за:  
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1. постављање монтажног објекта типа 
киоск,  

2. постављање слободностојеће љетне 
баште,  

3. постављање слободностојећих рекла-
мних паноа (дисплеј, сити-лајт, сноп-
диспозитив, огласи, објаве, и сл.),  

4. постављање столова и љетних башти 
испред угоститељских објеката,  

5.  постављање продајног стола или по-
кретне тезге, 

6. постављање продајно-изложбеног пу-
лта испред трговинских и услужних 
објеката,  

7. постављање расхладног уређаја (кон-
зерватора) за продају напитака, инд-
устријског сладоледа, апарата за ко-
кице, кестење и кукуруз,  

8.  постављање тенди у оквиру љетне 
баште, 

9. постављање објеката за извођење за-
бавних програма (циркуски шатори, 
забавни парк, апарати и уређаји за 
забаву и сл.), 

10. постављање бина за пригодне мани-
фестације,  

11. постављање грађевинских фасадних 
скела,  

12. депоновање грађевинског материјала, 
13. паркинг и такси стајалишта, 
14. вага за лично мјерење, 
15. жардињера за цвијеће, 
16. сандука за чишћење обуће и сл.,  
17. остала кориштења јавне површине. 
 

Члан 4. 
 

Под појмом привремених објек-
ата из члана 3. ове Одлуке, за чије се по-
стављање користи јавна површина, по-
дразумијева се, како слиједи: 

• МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ ТИПА КИ-
ОСК – монтажно-демонтажни објек-
ат који служи за обављање одређене  
дјелатности, који морају бити техни- 
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чки и обликовно примјерено изве-
дени, уклопиви у урбани простор 
и естетски прихватљиви, уз манип-
улативну могућност премјештања 
и уклањања са локације у комаду. 

• ЉЕТНА БАШТА НА ОТВОРЕНОМ 
(слободностојећа) – сезонски угос-
титељски објекат постављен на отв-
ореном простору који испуњава ус-
лове прописане Правилником о ра-
зврставању, минималним условима 
и категоризацији угоститељских об-
јеката („Службене  новине Федера-
ције БиХ“, број:23/96, 46/98, 37/00, 
36/02, 46/03). 

• СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ РЕКЛАМНИ 

ПАНО (дисплеј, сити-лајт, снопди-
спозитив, објава оглас и сл.) – обје-
кат, уређај који се поставља на јав-
ну површину ради оглашавања и 
истицања рекламних порука. 

• ПРОДАЈНИ СТО И ПОКРЕТНА ТЕ-

ЗГА – монтажна конструкција нам-
ијењена за излагање и продају робе 
на мало – продаја честитки, разгле-
дница, цвијећа, прскалица и друг-
их украсних предмета, освјежавају-
ћих напитака, прехране у оригина-
лном паковању, сувенира и украс-
них предмета, производа старих и 
традиционалних заната, домаће ра-
диности, других производа. 

• ПРОДАЈНО-ИЗЛОЖБЕНИ ПУЛТ – 
монтажна конструкција која се по-
ставља испред трговинских и услу-
жних објеката ради излагања и пр-
одаје роба. 

• РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ – уређај за 
продају напитака, индустријског сл-
адоледа и кремова. 

• АПАРАТ ЗА КОКИЦЕ, КЕСТЕЊЕ 
И КУКУРУЗ – уређај за печење и 
продају кокица, кестења и куку-
руза. 
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• ТЕНДА – слободностојећа конструк-
ција са одговарајућим застором са 
намјеном за заштиту од сунца која се 
може поставити само у оквиру љетне 
баште на отвореном (слободностоје-
ће) и испред угоститељског објекта. 

• ОБЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВН-
ИХ ПРОГРАМА – објекат за извође-
ње забавних програма; забавни парк, 
циркус, апарати и уређаји за забаву 
и сл. 

• БИНА ЗА ПРИГОДНЕ МАНИФЕС-
ТАЦИЈЕ – монтажно-демонтажни об-
јекат који се поставља за извођење за-
бавних програма и других манифес-
тација. 

 

Члан 5. 
 

 Право на привремено кориште-
ње јавних површина у смислу одредаба 
ове Одлуке имају правна лица регистр-
ована за обављање дјелатности за коју 
се тражи кориштење јавне површине 
или физичка лица која имају рјешење 
надлежног органа  за обављање дјелат-
ности за коју се тражи кориштење јавне 
површине (у даљем тексту: привреме-
ни корисник). 
 

Члан 6. 
 

Кориштење јавне површине вр-
ши се на основу рјешења које доноси 
Општински начелник путем општинс-
ке службе надлежне за послове просто-
рног уређења односно  комуналне пос-
лове. 
 Рјешење из претходног става са-
држи: 

• име и презиме физичког лица, одно-
сно назив правног лица, 

• одобрену микролокацију, 

• опис, димензије односно намјену 
објекта, опис дјелатности, урбанис- 
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тичко-техничке услове кориштења 
јавне површине, 

• величину јавне површине у квадр-
атним метрима,  

• временски период за који се издаје 
одобрење за кориштење јавне пов-
ршине, 

• износ накнаде за кориштење јавне 
површине, 

• начин и рок плаћања накнаде, 

• рок уклањања привременог објек-
та и довођења јавне површине у 
првобитно стање по престанку пр-
ава кориштења у складу са овом 
Одлуком. 

 
Члан 7. 

 
 Додјела јавних површина на 
привремено кориштење врши се јавн-
им оглашавањем или непосредном 
погодбом у случајевима предвиђеним 
овом Одлуком.   
 
II  ЗОНЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 7. 
 

Локације за кориштење јавних 
површина на подручју Општине Фо-
ча-Устиколина сврставају се у двије 
зоне.  
I   Зона обухвата улице: Фочанску и  
               Омладинску. 
II Зона обухвата све остале улице које  
               нису укључене у I зону. 
  
III  УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА  
       ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ  
 

Члан 8. 
 

Привремено кориштење јавне 
површине у сврху постављања монта- 
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жних објеката типа киоск  и слободнос-
тојећих љетних башти на подручју Оп-
штине врши се на основу елабората и 
резултата јавног надметања. 

Елаборат из претходног става ов-
ог члана доноси Општинско вијеће до 
31.12. текуће године на период од годи-
ну дана. 

Елаборат је документ који се из-
лаже на стални увид код Општинске 
службе за просторно уређење.  
 

Члан 9. 
 

Елаборат из претходног члана ове 
Одлуке садржи графички приказ и тек-
стуални дио. 

Графички дио елабората садржи 
приказ постојећих привремених објека-
та и планираних локација за привреме-
не објекте, односно намјене из члана 3. 
ове Одлуке са одговарајућим ознакама.  

Текстуални дио садржи ближи 
опис урбанистичко-техничких услова за 
сваки поједини објекат, односно лока-
цију, намјену, врсту дјелатности која ће 
се обављати на постојећим односно пл-
анираним локацијама, почетни износ на-
кнаде и друге услове за постављање обј-
еката из члана 3. тачка 1. и 2. ове Одлуке.  

 
Члан 10. 

 
Привремено кориштење јавне по-

вршине у сврху постављања монтажн-
их објеката типа киоск и слободносто-
јећих љетних башти врши се на основу 
јавног надметања.  
 

Члан 11. 
 

Поступак јавног надметања про-
води се путем прибављања писмених 
понуда, а на основу јавног огласа. 
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Изузетно, јавна површина може 
се додијелити на привремено кориш-
тење непосредном погодбом другом 
лицу на период који је ранији корис-
ник јавне површине имао у рјешењу, 
уколико је досадашњи корисник јавне 
површине измирио све обавезе по ос-
нову кориштења исте уз обавезу да 
претходно међусобно ријеше пренос 
власништва на привременом објекту.  
  

Члан 12. 
 

Јавни оглас се објављује најма-
ње у једном од дневних листова вели-
ког тиража и на огласној табли Општ-
ине и остаје отворен 15 дана.  

Јавни оглас за прибављање пи-
смених понуда за привремено кориш-
тење јавне површине садржи:  
1. податке о локацији са изводом из 

елабората локација за зону за коју 
се проводи јавно  надметање,  

2. површину локације,  
3. врсту објекта предвиђеног за пост-

ављање (величина, намјена, изглед 
и тип монтажног објекта типа кио-
ск, површина и елементи слобод-
ностојеће љетне баште),  

4.  почетни износ накнаде за кориш-
тење јавне површине и начин пла-
ћања исте,  

5. вријеме трајања кориштења јавне 
површине,  

6. рок за подношење пријаве,  
7. назив и сједиште органа коме се 

подносе пријаве,  
8. начин подношења пријаве и назив 

документа који је учесник дужан 
приложити уз пријаву,  

9. термин јавног отварања понуда,  
10.  начин обавјештавања о резултати-

ма јавног огласа, 
11.  одредбу да се неће разматрати при- 
12. јаве оних лица која имају дуговања  
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    према Општини Фоча-Устиколина    
    по основу неизмирених обавеза на  
    име накнаде за кориштење јавне  по- 
     вршине и комуналне таксе.  
 

Члан 13. 
 

Писмена пријава за судјеловање 
на јавном огласу мора садржавати:  
1. овјерену фотокопију личне карте, ук-

олико је понудилац физичко лице, 
2. фотокопију рјешења о упису у судс-

ки регистар за правна лица, односно 
одобрење надлежног органа за обав-
љање дјелатности за физичка лица,  

3. висину понуђене накнаде,  
4. потврду Општинске службе за фина-

нсије Општине Фоча-Устиколина о 
непостојању дуговања на име накна-
де за кориштење јавне површине, од-
носно комуналне  таксе. 

 
Члан 14. 

 
Писмене пријаве за судјеловање 

на јавном огласу подносе се непосредно 
на писарници Општине или поштом у 
запечаћеној коверти с назначеним под-
ацима  о подносиоцу. 
  

Члан 15. 
 

Поступак јавног надметања про-
води комисија од 3 члана коју именује 
Општински начелник.  

Комисија из претходног става 
отвара примљене понуде и врши утвр-
ђивање формалне исправности приспј-
елих понуда.  
 

Члан 16. 
 

Комисија је дужна у року од 15 
дана од дана истека рока за пријаву на 
јавни оглас утврдити ранг-листу при- 
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оритета према критеријима прописа-
ним овом Одлуком и сачинити запис-
ник којим се утврђују резултати про-
веденог јавног огласа и исти достави-
ти Општинском начелнику.  

Општински начелник, у скла-
ду са записником из претходног ста-
ва, доноси закључак о резултатима ја-
вног огласа.  

Закључак из претходног става 
доставља се свим учесницима у року 
од осам дана по окончању огласа и 
објављује на огласној табли Општине 
у трајању од 8 дана.  

Учесници на огласу имају пра-
во приговора на закључак који изјав-
љују Општинском начелнику у року 
од 8 дана од дана достављања закључка. 

Начелник Општине по приго-
вору може потврдити ранг-листу или 
је поништити и вратити комисији на 
поновни поступак. 

Против закључка Општинског 
начелника не може се изјавити посеб-
на жалба, а незадовољни подносилац 
пријаве може у поступку доношења 
рјешења о одобравању привременог 
кориштења јавне површине своје нес-
лагање остварити изјављивањем жал-
бе комисији за жалбе, коју образује 
Општинско вијеће.   
 

Члан 17. 
 

Правоснажни закључак о резу-
лтатима јавног огласа доставља се Оп-
штинској служби за просторно уређе-
ње ради израде рјешења којим се одо-
брава привремено кориштење јавне 
површине.  

 

Члан 18. 
 

Критерији за додјелу јавне по-  
вр шине на привремено кориштење  
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     путем јавног огласа су: 

• број чланова уже породице подноси-
оца пријаве, 

• социјални статус, 

• припадност посебним категоријама 
– чланови породица погинулих бор-
аца, инвалидност на основу учешћа 
у оружаним снагама Р БиХ, припад-
ност оружаним снагама Р БиХ и доб-
итници ратних признања, 

• висина понуђене накнаде. 
 

Члан 19. 
 
 По основу чланова уже породи-
це подносиоцу пријаве припада за св-
аког члана 5 бодова. 
 Члановима уже породице у сми-
слу ове Одлуке сматрају се брачни др-
уг, дјеца, усвојена и пасторчад која нису 
у браку и живе у трајној заједници са 
подносиоцем пријаве, те родитељи који 
живе у трајној заједници са подносиоц-
ем пријаве. 
 

Члан 20. 
 

 По основу социјалног статуса по-
дносиоцу пријаве припада 10 бодова по 
основу незапослености сваког члана 
уже породице укључујући и подносио-
ца пријаве уколико се налази на евиде-
нцији незапослених лица код службе за 
запошљавање. 
 

Члан 21. 
 

 По основу припадности посебн-
им категоријама, подносиоцу пријаве 
припада сљедећи број бодова: 

• члановима породица погинулих бо-
раца 70 бодова, 

• ратним војним инвалидима учесни-
цима у оружаним снагама Р БиХ за  



Број 11 – страна 832 
 
 

сваки проценат инвалидности пр-
ипада 1 бод, 

• припадницима оружаних снага Р 
БиХ за сваку пуну годину учешћа 
припада 10 бодова, 

• добитницима војних признања Зл-
атни љиљан и Полицијска значка 
припада 50 бодова. 

 
Члан 22. 

 

 Подносиоцу пријаве по основу 
критерија висине понуђене накнаде 
припада 5 бодова за сваку конверти-
билну марку понуђену изнад почет-
ног износа закупнине. 
 

Члан 23. 
 
 Уколико два или више подно-
сиоца пријаве остваре једнак број бод-
ова за исту локацију, предност у дод-
јели те локације имају подносиоци 
пријаве који остваре већи број бодова 
по основу социјалног статуса. 
 Изузетно од одредаба чланова 
18, 19, 20, 21. и 22. ове Одлуке, јавна 
површина за кориштење паркинг-пр-
остора додјелиће се путем огласа он-
ом правном или физичком лицу које 
понуди највећи износ накнаде по 1м2. 
  

Члан 24. 
 

 Јавне површине на којима пос-
лије два објављена огласа није било 
учесника Општински начелник пут-
ем Општинске службе за просторно 
уређење може додијелити на привре-
мено кориштење непосредном погодбом. 

 
Члан 25. 

 

Привремено кориштење јавне 
површине за постављање монтажних  
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објеката типа киоск може се одобрити 
на период до једне године.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање слободностојеће 
љетне баште може се одобрити на пер-
иод до 1 (једне) године, у календарском 
периоду од 15. априла до 15. октобра, с 
тим да се привременом кориснику и 
прије наведеног периода, уколико вре-
менске прилике буду дозвољавале, мо-
же одобрити кориштење јавне површи-
не. 
 

Члан 26. 
 

Уколико привремени корисник 
јавне површине уредно измирује обаве-
зе настале по основу привременог кор-
иштења јавне површине за период на-
значен у члану 25. ове Одлуке, а жели 
користити исту и након истека перио-
да назначеног у рјешењу, дужан је 30 
дана прије истека истог доставити Оп-
штинској служби за просторно уређење 
захтјев за продужење периода коришт-
ења јавне површине; у противном ће се 
јавна површина додијелити другом ли-
цу путем огласа. 
 

Члан 27. 
 

У случају престанка назначене 
дјелатности у рјешењу за привремено 
кориштење јавне површине за постављ-
ање монтажног објекта типа киоск, од-
носно по истеку периода важности рје-
шења за кориштење исте, те по истеку 
периода важности рјешења за кориште-
ње јавне површине за постављање сло-
бодностојеће љетне баште, привремени 
корисник јавне површине дужан је пр-
ивремени објекат уклонити, а заузету 
јавну површину довести у првобитно 
стање, у супротном ће надлежна урбан- 
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истичко-грађевинска инспекција изв-
ршити уклањање објекта на терет ко-
рисника.  
 

Члан 28. 
 

Додјелу локација за привреме-
но кориштење јавних површина за по-
стављање киоска и слободностојећих 
љетних башти изван подручја обухва-
ћених Елаборатом одобрава Општин-
ска служба за просторно уређење без 
јавног надметања, односно јавног огл-
аса, а на основу издате урбанистичке 
сагласности за постављање привреме-
ног објекта. 

У случају постојања више заи-
нтересованих лица за одређене мик-
ролокалитете, Општинска служба за 
просторно уређење може додјелу ист-
их извршити путем јавног надметања, 
односно јавног огласа.  
 

Члан 29. 
 

Након добијања рјешења кој-
им се одобрава привремено кориште-
ње јавне површине за постављање ки-
оска и слободностојећих љетних баш-
ти, привремени корисник је дужан 
прибавити урбанистичку сагласност 
и одобрење за грађење ако је то про-
писано Законом о просторном плани-
рању и кориштењу земљишта на ни-
воу Федерације БиХ. 

Постављање монтажног објек-
та типа киоск може се извршити нак-
он закључења уговора између привр-
еменог корисника и Општине коју за-
ступа Општински начелник, којим ће 
се регулисати међусобна права и оба-
везе које се односе на привремено ко-
риштење јавне површине, издатог од-
обрења за грађење и употребне доз-
воле. 
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Постављање слободностојеће ље-

тне баште може се извршити након зак-
ључења уговора из става 2. овог члана и 
издате урбанистичке сагласности.  
 

Члан 30. 
 

Привремено кориштење јавних 
површина за постављање љетних баш-
ти и столова уз угоститељске објекте и 
слободностојећих рекламних паноа од-
обрава Општинска служба за простор-
но уређење без јавног надметања одно-
сно јавног огласа уколико постоје прос-
торне могућности. 

Ако је за намјену из претходног 
става урађен елаборат, привремено ко-
риштење јавних површина се одобрава 
на основу усвојеног елабората с тим 
што се у том случају одобравање за кор-
иштење јавних површина за поставља-
ње слободностојећих рекламних паноа 
врши уз претходно јавно надметање, од-
носно јавни оглас.  

Постављање слободностојећег ре-
кламног паноа може се извршити нак-
он закључења Уговора из члана 29. ове 
Одлуке и издате урбанистичке саглас-
ности за рекламни пано површине до 
12 м2, односно одобрења за грађење и 
употребне дозволе за рекламни пано 
површине преко 12 м2. 
  

Члан 31. 
 

Привремено кориштење јавних 
површина за постављање продајних ст-
олова или покретних тезги, расхладних 
уређаја за продају напитака индустриј-
ског сладоледа, апарата за кокице, ке-
стење и кукуруз, постављање објеката 
за извођење забавних програма (цирку-
ски шатори, забавни парк, апарати и 
уређаји за забаву и сл.), постављање  
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продајно-изложбеног пулта испред 
трговинских и услужних објеката, по-
стављање тенди у оквиру љетне баш-
те, постављање бина за пригодне ман-
ифестације, вага за лично мјерење, жа-
рдињера за цвијеће, сандука за чиш-
ћење обуће и остала кориштења јавне 
површине рјешењем одобрава Општ-
инска служба за комуналне послове. 

Одржавање културних, забавн-
их, спортских и других манифеста-
ција на јавним површинама одобрава 
Општинска служба за комуналне по-
слове. 

Рјешењем из става 1. и 2. овог 
члана, одређује се локација, површи-
на, период привременог кориштења 
јавних површина, намјена, висина на-
кнаде, потребне сагласности, услови, 
начин кориштења и сл. 

Рјешење из претходног става 
овог члана издаје се на захтјев странке 
и садржи доказ да има рјешење надл-
ежног органа за обављање дјелатнос-
ти за коју се тражи кориштење јавне 
површине, односно акт о регистраци-
ји фирме, а на основу одобрених мик-
ролокалитета и урбанистичко-техни-
чких услова утврђених од стране Оп-
штинске службе за просторно уређење. 
 

Члан 32. 
 

Привремено кориштење јавне 
површине за постављање столова ис-
пред угоститељских објеката као и по-
стављање тенди у оквиру љетне баш-
те може се одобрити на период до 1 
(једне) године и то у периоду од 15.04. 
до 15.10. текуће године уз могућност 
продужења.  

Привремено кориштење јавне 
површине за постављање продајног 
стола или покретне тезге за празнич- 
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ну продају робе на мало и посебне при-
годе може се одобрити на период до 7 
(седам) дана.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање продајно-изло-
жбеног пулта испред трговинских и ус-
лужних објеката може се одобрити на 
период до 1 (једне) године уз могућност 
продужења.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање расхладног уре-
ђаја за продају напитака, индустријског 
сладоледа, апарата за кокице, кестење и 
кукурузе, може се одобрити на период 
до 1 (једне) године и то у вријеме сезон-
ског кориштења одређеног производа, 
уз могућност продужења.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање објеката за изво-
ђење забавних програма (циркуски ша-
тори, забавни паркови, апарати и уре-
ђаји за забаву и сл.), може се одобрити 
на период до 3 (три) мјесеца уз могућн-
ост продужења.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање бина за приго-
дне манифестације може се одобирити 
на период од 7 (седам) дана.  

Привремено кориштење јавне по-
вршине за постављање грађевинских 
фасадних скела и депоновање грађеви-
нског материјала може се одобрити до 
истека рока из уговора о извођењу рад-
ова. 
  

Члан 33. 
 

Рјешење за привремена кориш-
тења јавне површине наведено у члану 
3. тачке 4-10. и 13-17. ове Одлуке може 
се издати ако се испуњени сљедећи ус-
лови:  

• да је уз захтјев приложена ситуација 
терена, 
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• да се кориштењем јавне површине 
не омета безбједност одвијања мот-
орног и пјешачког саобраћаја (сло-
бодна ширина пјашачког саобраћ-
аја најмање 1,60 м),  

• да се не омета приступ околним об-
јектима, подземним и другим инст-
алацијама,  

• да се не уништавају зелене површине,  

• да подносилац захтјева посједује 
доказ да има рјешење надлежног 
органа за обављање дјелатности за 
коју тражи кориштење јавне повр-
шине, односно акт о регистрацији 
фирме и   

• да је корисник јавне површине ур-
едно измирио комуналну таксу и 
накнаду за кориштење јавне повр-
шине по претходно изданом рјешењу.  

 

Члан 34. 
 

 Привремено кориштење јавн-
их површина за постављање грађеви-
нских фасадних скела у циљу врше-
ња радова на чишћењу, оправци вањ-
ских дијелова објеката и њихово уре-
ђење (крова, олука, фасада и сл.) одо-
брава рјешењем Општинска служба за 
просторно уређење 

У рјешењу за привремено кор-
иштење јавне површине у циљу врш-
ења радова на чишћењу, оправци ва-
њских дијелова објеката и њихово ур-
еђење (крова, олука, фасада и сл.), ут-
врдиће се обавеза за извођаче радова 
да у сврху упозорења учесника у сао-
браћају мора на мјесту извођења рад-
ова поставити прописане ознаке по ко-
јима ће бити видљиво да је пролаз 
опасан. 

Ако се приликом извођења ра-
дова оштети јавна површина, извођач 
је дужан извршити оправку у року од 
48 сати од момента настанка исте.  
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У случају да извођач у одређен-
ом року не изврши оправку, Служба за 
урбанизам ће издати налог овлаштеној 
организацији за оправку оштећене пов-
ршине о трошку извођача радова.   
 

Члан 35. 
 

 Привремено кориштење јавних 
површина за депоновање грађевинског 
материјала, истовар, смјештај и утовар 
одобрава рјешењем Општинска служба 
за просторно уређење. 

Рјешењем за привремено кори-
штење јавне површине за депоновање и 
припрему грађевинског материјала ут-
врдиће се обавеза извођача радова да 
заузету јавну површину огради и озна-
чи прописаним знацима и тиме омогу-
ћи безбједан пролаз плочником и улиц-
ом, те да не омета одвијање саобраћаја, 
као и да не врши оштећење објеката, 
улице и плочника. 

Грађевински материјал се мора 
сложити и уредно држати, а осим тога 
мора се обезбиовједити и неометано 
отицање оборинских вода. 

За све евентуалне штете одгово-
ран је извођач радова.  
 

Члан 36. 
 

Рјешење за привремено коришт-
ење јавних површина из чланова 34. и 
35. ове Одлуке издаје се на захтјев стра-
нке који садржи одобрење за грађење, 
скицу кориштења јавне површине, пл-
ан градилишта или шему организације 
за већа градилишта и Уговор о извође-
њу радова. 
 

Члан 37. 
 

Право привременог кориштења 
јавне површине престаје истеком вре- 
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мена одређеног у рјешењу о привре-
меном кориштењу јавне површине. 

Изузетно од одредбе претход-
ног става, право из рјешења за кориш-
тење јавне површине престаје и прије 
истека времена за које је издато у слу-
чају: 

• ако корисник не користи јавну по-
вршину на начин и у сврху како је 
то одобрено овом Одлуком или рј-
ешењем за кориштење, 

• ако уз сагласност привременог ко-
рисника јавну површину користи, 
односно на њој обавља дјелатност, 
лице које није наведено у рјешењу, 
односно ако објекат на јавној повр-
шини привремени корисник изда 
под закуп другом лицу, 

• ако објективне потребе налажу др-
угачији начин кориштења јавне 
површине на који се односи рјеше-
ње за кориштење или се промијени 
намјена јавне површине простор-
нопланском документацијом, 

• ако изостане са плаћањем накнаде 
три мјесеца узастопно. 

 
Члан 38. 

 
Рјешење о престанку права ко-

риштења јавне површине из разлога 
наведених у члану 37. ове Одлуке до-
носи Општинска служба за простор-
но уређење, односно Општинска слу-
жба за комуналне послове - зависно 
од тога која служба је издала рјешење 
о кориштењу јавне површине. 

Рјешењем из претходног става 
овог члана уједно се налаже уклања-
ње привременог објекта и довођење 
јавне површине у првобитно стање у 
року од 15 дана од пријема рјешења. 

Уколико привремени корисн-
ик не поступи у складу са одредбама 
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претходног става, Служба која је издала 
рјешење о престанку права кориштења 
јавне површине донијетће закључак о 
принудном уклањању објекта са јавне 
површине (закључак о дозволи изврше-
ња рјешења о престанку права привре-
меног кориштења јавне површине) и до-
вести јавну површину у уредно стање 
на трошак привременог корисника. 
 

Члан 39. 
 

На јавним површинама из члана 
2. ове Одлуке забрањено је: 

• уништавање зелених површина, 

• ометање безбједности одвијања саоб-
раћаја, 

• ометање приступа објектима, подзе-
мним и другим инсталацијама,  

• постављање ограда (фиксних и пок-
ретних) и подија у љетним баштама 
уз угоститељске објекте, 

• одлагање амбалаже уз киоске и љет-
не баште, 

• на јавној површини у пјешачкој зони 
није дозвољено прављење малтера и 
мјешање бетона,  

• извођење других радова без одобре-
ња надлежног органа управе.  

 

IV  НАКНАДА  ЗА ПРИВРЕМЕНО   
       КОРИШТЕЊЕ  ЈАВНЕ  ПОВРШИНЕ 
 

Члан 40. 
 

Висина накнаде за привремено 
кориштење јавне површине одређује се 
у укупном износу, а на основу утврђене 
зоне, заузете површине у метрима ква-
дратним, јединичне цијене и периода 
кориштења јавне површине.  
 

Члан 41. 
 

 Под заузетом јавном површин-
ом у смислу ове Одлуке подразумијева  
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се површина тла коју заузимају об-
јекти из члана 3. ове Одлуке и њихови 
додаци (тенде, надстрешнице, сунцо-
брани, изложбене полице и сл.), као и 
површине тла у непосредној близини 
тих објеката за коју се претпоставља 
да је заузета редовним кориштењем 
објекта (простор који заузимају куп-
ци, продавци, простор за коминика-
ције и сл.). 
   

Члан 42. 
 

 У смислу члана 41. ове Одлуке 
као заузета јавна површина из члана 
3. сматра се: 
1. за објекат типа киоск – 15м2, 
2. за рекламни пано – 10м2, 
3. за расхладне уређаје – 7,5м2, 
4. за један угоститељски сто – 4м2, 
5. за паркирање возила из којих се не-

посредно врши продаја – 20м2, 
6. за постављање продајних столова 

(фиксних и покретних) – 2м2, 
7. за постављање столова за чишћење 

обуће и вагање лица – 4м2. 
 

За остале намјене потребна по-
вршина ће се утврдити у сваком кон-
кретном случају. 
 

Члан 43. 
 

Корисници јавних површина 
плаћају накнаду у паушалном износу 
у висини утврђеној овом Одлуком.  

Накнаду за привремено кори-
штење јавне површине корисник пла-
ћа мјесечно за јавне површине чије је 
право кориштења 12 мјесеци и то нај-
касније до петог дана у мјесецу за те-
кући мјесец, а, ако је вријеме кориш-
тења јавне површине до 6 мјесеци, на-
кнада се плаћа унапријед за одређени 
период кориштења у цијелом износу 
приликом издавања рјешења којим се  
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одобрава привремено кориштење јавне 
површине, с тим што се накнада за кор-
иштење јавне површине за постављање 
слободностојећих паноа плаћа унапри-
јед прије издавања рјешења. 
 

Члан 44. 
 

Средства накнаде за кориштење 
јавних површина уплаћују се на жиро-
рачун Буџета Општине Фоча-Устикол-
ина.  

Прикупљена средства накнаде 
усмјеравају се за финансирање одржа-
вања, обнављања и изградње комунал-
не инфраструктуре и уређење градског 
грађевинског земљишта на подручју 
Општине. 
 

Члан 45. 
 

Накнада за постављање монтаж-
ног објекта типа КИОСК по м2 износи 
мјесечно:  

• I  зона - 6,00 КМ, 
• II зона - 3,00 КМ  
 

Члан 46. 
 

Накнада за постављање слобод-
ностојеће љетне баште по м2 износи мј-
есечно: 

• I  зона - 8,00 КМ  

• II зона – 4,00 КМ 
 

Члан 47. 
 

Накнада за постављање слободн-
остојећих рекламних паноа по м2 рекл-
амне површине износи мјесечно: 

• I  зона – 10,00 КМ 

• II зона – 7,00 КМ 
 

Члан 48. 
 

Висина накнаде за кориштење 
јавних површина из члана 45. и 46. ове  
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Одлуке је почетна цијена – почетни 
износ накнаде за кориштење јавне по-
вршине у поступку јавног надметања 
за привремено кориштење јавне пов-
ршине у сврху постављања монтажн-
ог објекта типа КИОСК и за слободн-
остојеће љетне баште. 
 

Члан 49. 
 

Износ најповољније понуде, од-
носно накнаде за кориштење јавне по-
вршине, умањује се за:  

• 15% ако је најповољнији понуђач 
члан уже породице шехида и поги-
нулог борца,  

• 10% ако је најповољнији понуђач 
ратни војни инвалид одбрамбеног 
рата, 

• 5 % ако је најповољнији понуђач 
демобилисани борац одбрамбеног 
рата.  

 
Члан 50. 

 

Накнада за постављање љетн-
их башти и столова уз угоститељске 
објекате по м2 износи мјесечно:  

• I зона - 6,00 КМ  

• II зона – 3,00 КМ 
 

Члан 51. 
 

Накнада за постављање једног 
продајног стола или покретне тезге за 
празничну продају робе на мало, 
посебне пригоде и сл. по м2 износи 
дневно 4,00 КМ у свим зонама. 
  

Члан 52. 
 

Накнада за постављање прода-
јно-изложбеног пулта испред тргови-
нских и услужних објеката по м2 изн-
оси мјесечно:  
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• I зона - 6,00 КМ  

• II зона - 3,00 КМ  
 

Члан 53. 
 

Накнада за постављање расхлад-
ног уређаја за продају напитака и инд-
устријског сладоледа, апарата за коки-
це, кестење и кукуруз по м2 износи мје-
сечно:  

• I  зона – 6,00 КМ 

• II зона – 4,00 КМ 
 

Члан 54. 
 

Накнада за постављање тенде у 
склопу слободностојеће љетне баште 
или угоститељског објекта износи мјес-
ечно по 1 (једној) тенди: 

• I зона - 10,00 КМ 

• II зона - 5,00 КМ  
 

Члан 55. 
 

Накнада за постављање објеката 
за извођење забавних програма (цир-
куски шатори, забавни парк, апарати и 
уређаји за забаву) по м2 износи дневно 
0,50 КМ у свим зонама.  
 

Члан 56. 
 

Накнада за постављање бина по-
водом културних, забавних, спортских 
и других манифестација по м2 износи 
дневно: 

• I зона - 2,00 КМ 

• II зона – 1,00 КМ 
 

Члан 57. 
 

Накнада за постављање грађеви-
нске фасадне скеле за оправке и уређе-
ња вањских дијелова зграда и депоно- 
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вање грађевинског материјала по м2 
износи мјесечно: 

• I зона - 4,00 КМ  

• II зона - 2,00 КМ  
 
V   ОСЛОБАЂАЊА  И  ОЛАКШИЦЕ   
      ЗА  ПЛАЋАЊЕ  НАКНАДЕ  ЗА 
      ПРИВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ  
      ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  
 

Члан 58. 
 

Накнада за привремено кори-
штење јавне површине неће се напла-
ћивати у сљедећим случајевима:  
1. ако се јавна површина користи за 

потребе удружења грађана, борач-
ких популација проистеклих из од-
брамбеног рата, као и за потребе 
других непрофитабилних удруже-
ња, хуманитарних и донаторских 
организација из основне дјелатно-
сти,  

2. ако се јавна површина користи за 
потребе санације, реконструкције 
и обнове објеката који се финанси-
рају донаторским средствима и ср-
едствима државних органа, као и 
за потребе текућег одржавања обје-
ката кад се радови изводе на опра-
вци и уређењу вањских дијелова 
зграда гдје су инвеститори етажни 
власници,  

3. ако се јавна површина користи за 
потребе политичких организација 
у сврху прикупљања потписа, 

4. ако се јавна површина користи за 
постављање продајног стола или 
покретне тезге ради излагања и 
продаје производа традиционалн-
их и старих заната у складу са Уре-
дбом о заштити традиционалних и 
старих заната („Службене новине 
Ф БиХ“ број:62/05), за вријеме одр-
жавања манифестација чији је пок- 
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ровитељ Општина Фоча-Устиколи-
на, као и за вријеме других манифес-
тација.  

 
Члан 59. 

 
Ако се јавна површина користи 

за постављање монтажног објекта типа 
киоск у којем се обавља дјелатност про-
даје производа и вршење услуга тради-
ционалних и старих заната у складу са 
Уредбом о заштити традиционалних и 
старих заната („Службене новине Ф 
БиХ“ број:62/05), корисник исте плаћа 
50% накнаде за постављање монтажног 
објекта типа киоск утврђене у члану 45. 
ове Одлуке.  
 

Члан 60. 
 

Корисник јавне површине за по-
стављање љетне баште који је вршио 
нужна и оправдана улагања, односно 
који је имао посебне трошкове у вези са 
привођењем површине намјени (инста-
лације, посебни услови уређења земљи-
шта и сл.), или је вршио улагања на ур-
еђењу фасаде објекта у којем обавља уг-
оститељску дјелатност, остварује право 
на компензацију уложених средстава 
кроз накнаду за кориштење јавне повр-
шине.  

Захтјев за признавање улагања 
из става 1. овог члана са доказом о извр-
шеном улагању, корисник јавне површ-
ине подноси Општинском начелнику 
путем Општинске службе просторног 
уређења или комуналних послова.  

Процјену нужности и висине ул-
агања врши вјештак којег рјешењем им-
енује Општински начелник. У року од 
8 (осам) дана од дана подношења зах-
тјева, Општински начелник путем Оп-
штинске службе просторног уређења  
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или комуналних послова доноси рје-
шење које је основ за закључење уго-
вора којим се регулишу међусобна 
права и обавезе између корисника јав-
не површине и Општине. 
 

Члан 61. 
 

Корисник јавне површине за 
постављање монтажног објекта типа 
киоск који из финанцијских разлога 
није у могућности обављати одобре-
ну дјелатност те који према Општини 
Фоча-Устиколина има дуговања по 
основу неизмирених обавеза на име 
накнаде за кориштење јавне површи-
не и комуналне таксе, може Општини 
Фоча-Устиколина понудити на прод-
ају предметни објекат. 

Уговором између Општине Фо-
ча-Устиколина и корисника јавне по-
вршине, односно власника објекта ре-
гулисаће се међусобна права и обаве-
зе те начин плаћања - пребијање дуга 
по основу неизмерених обавеза на име 
накнаде за кориштење јавне површи-
не и комуналне тексе.  
 
VI    ПОСТОЈЕЋИ  ПРИВРЕМЕНИ  
        МОНТАЖНИ  ОБЈЕКТИ  
        ТИПА  КИОСК  
 

Члан 62. 
 

Постојећи привремени монта-
жни објекти типа киоск, који су обух-
ваћени Елаборатом „Приједлог лока-
ција за постављање киоска“, за које је 
издато рјешење за заузимање јавне по-
вршине по одредбама Одлуке о прив-
ременом кориштењу  јавних површи-
на на подручју Општине Фоча-Усти-
колина („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  
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15/01), задржавају се и исти ће бити 
уврштени у елаборат за текућу годину. 

За постојеће објекте из претход-
ног става за које је истекао период при-
временог кориштења јавне површине, а 
поднесен је захтјев за продужење пери-
ода кориштења јавне површине у сми-
слу члана 26. ове Одлуке, новим ће се 
рјешењем утврдити накнада сходно чл-
ану 45. ове Одлуке.  

Постојећи привремени монтаж-
ни објекти типа киоск који немају рје-
шење о привременом кориштењу јавне  
површине и нису обухваћени Елабора-
том „Приједлог локација за постављање 
киоска“ уклонит ће се о трошку корис-
ника.  
 
VII   НАДЗОР  

 

Члан 63. 
 

Надзор над примјеном ове Одл-
уке врше Општинска служба за прос-
торно уређење и Општинска служба за 
комуналне послове.  

Општинска служба води евиден-
цију корисника јавних површина за те-
кућу годину на начин да се у регистар 
корисника јавних површина уносе под-
аци: назив корисника, адреса корисни-
ка, локација, број рјешења, период кор-
иштења, дјелатност, врста објекта, пов-
ршина, зона и висина накнаде.  

На основу евиденције из претхо-
дног става, Општинска служба подноси 
Општинском правобранилаштву прије-
длог за утужење дуга по основу неизм-
ирене накнаде за кориштење јавне по-
вршине. 
 

Члан 64. 
 

Послове инспекциијског надзора 
над провођењем ове Одлуке врши урб- 
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анистичко-грађевинска и комунална 
инспекција.  
 
VIII   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 65. 
 

Новчаном казном у износу од 
1.000,00 до 3.000,00 КМ казниће се за 
прекршај правно лице и ималац рад-
ње уколико:  

• привремено користи јавну површ-
ину без рјешења издатог од стране 
службе за урбанизам или комунал-
не послове. 

За прекршај из претходног ст-
ава казниће се и одговорно лице у пр-
авном лицу новчаном казном од 300 
до 800 КМ. 

Члан 66. 
 

Новчаном казном у износу од 
500,00 до 2.000,00 КМ казниће се за 
прекршај правно лице и ималац рад-
ње:   

• ако јавну површину не одржава у 
уредном стању, 

• ако по истеку рока важности рјеш-
ења за привремено кориштење ја-
вне површине не уклони приврем-
ени објекат и јавну површину не 
доведе у првобитно стање (члан 38. 
ове Одлуке),  

• ако учини коју од забрањених ра-
дњи из члана 39. ове Одлуке. 

 
Члан 67. 

 

Новчаном казном у износу од 
500,00 до 1.000,00 КМ казниће се за пр-
екршај правно лице и ималац радње:  

• ако грађевински материјал не сло-
жи и уредно не одржава те не обез-
биједи нормално отицање оборинс-
ких вода (члан 35. ове Одлуке). 

Број 11 – страна 841 
 
 

За прекршај из претходног става 
казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 100 до 300 
КМ. 
 

Члан 68. 
 

Новчаном казном у износу од 
50,00 до 300,00 КМ казниће се за прек-
ршај физичко лице: 

• ако заузме јавну површину без рјеш-
ења издатог од Службе за урбанизам 
или комуналне послове, 

• ако грађевински материјал не сложи 
те уредно не одржава и не обезбије-
ди нормално отицање оборинских 
вода, 

• ако јавну површину не одржава у 
уредном стању, 

• ако, по истеку рока важности рјеше-
ња за привремено кориштење јавне                          
површине, не уклони привремени 
објекат и јавну површину не доведе 
у првобитно стање, 

• ако учини коју од забрањених рад-
њи из члана 39. ове Одлуке. 

 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 69. 
 

Рјешења о привременом кориш-
тењу јавних површина која су издата до 
ступања на снагу ове Одлуке, остају на 
снази до истека рока утврђеног у рје-
шењу. 

Ако је до ступања на снагу ове 
Одлуке поднесен захтјев за привремено 
кориштење јавне површине, а по истом 
није донесено првостепено рјешење 
или је рјешење поништено и враћено 
првостепеном органу на поновни пос-
тупак, поступак ће се наставити по од-
редбама ове Одлуке.  
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Члан 70. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о привреме-
ном кориштењу јавних површина на 
подручју Општине Фоча-Устиколина 
(„Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“, број:15/01).  
 

Члан 71. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 
(осмог) дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-23-1703 /08             З а м ј е н и к  
01.07.2008.године            предсједавајућег                                                         
Фоча-Устиколина        Реџо Ћуровић,с.р.   
 

680 
 

На основу члана 101. Статута 
Општине Фоча-Устиколина („Служб-
ене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/08) и члана 9. 
Одлуке о извршењу Буџета Општине 
Фоча за 2008.годину („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број:4/08), Општински начел-
ник Општине Фоча - Устиколина,        
д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о преусмјеравању средстава у 

Буџету Општине Фоча-Устиколина 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобрава се пр-
еусмјеравање средстава у Буџету Оп-
штине Фоча-Устиколина како слије-
ди: 
1. са економског кода 613972 – Изда-

ци за услуге привремених и повре- 
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мених послова износ од 10.000,00 КМ 
на економски код 614413 – Субвен-
ције јавном комуналном предузећу и 
установама, 

2. са економског кода 821311 - Набавка 
намјештаја за Општину износ од 
2.000,00 КМ на економски код 614413 
– Субвенције јавном комуналном пр-
едузећу и установама, 

3. са економског кода 613115 – Трошко-
ви дневница износ од 1.000,00 КМ на 
економски код 614413 – Субвенције 
јавном комуналном предузећу и уст-
ановама, 

4. са економског кода 613320 – Издаци 
за комуналне услуге и комуникације 
износ од 7.500,00 КМ на економски 
код 613962 – Трошкови судских спо-
рова, 

5. са економског кода 611281 – Стипен-
дије студентима износ од 2.500,00 КМ 
на економски код 613962 – Трошкови 
судских спорова, 

6. са економског кода 613329 – Остале 
комуналне услуге и чишћење сније-
га износ од: 

• 3.000,00 КМ на економски код 613962 
– Трошкови судских спорова, 

• 1.000,00 КМ на економски код 613413 
– Издаци за образовање кадрова, 

• 1.000,00 КМ на економски код 614122 
– Трансфер за спорт, културу и ау-
тотрку на брдским стазама „Устико-
лина ´08“ 

7. са економског кода 611225 – Отпрем-
нина за одлазак у пензију и јубилар-
не награде износ од 1.000,00 КМ на 
економски код 613412 – Издаци за 
компјутерски материјал    

       
Члан 2. 

 
За проведбу ове Одлуке задужује 

се Општинска служба за привреду, ко- 


