SPISAK NAKNADA – GRAD ZENICA
Red.
br.

Naziv naknade/takse

1.

Administrativne takse

2.

Taksa za svaku istaknutu
firmu ili natpis kojim se
označava da određeno
pravno ili fizičko lice
obavlja izvjesnu djelatnost
ili zanimanje (za svaki
objekat ili poslovnu
jedinicu)

3.

Ostale općinske komunalne
naknade

4.

Naknada za osiguranje od
požara

Zakonski akt
prema kojem je
naknada utvrđena
Na osnovu
poglavlja
VI,čl.4tačka
c.Ustava FBIH i
člana 34. Statuta
općine
Zenica("Sl.novine
općine
Zenica",br.3/98prečišćen tekst i
6/99)
1. Zakon o
principima
lokalne
samouprave
("Službene novine
Federacije
BIH",br. 49/06)
2.Zakon o
pripadnosti javnih
prihoda u
Federaciji BIH
("Službene novine
Federacije BIH",
br.22/06, 43/08,
22/09, 35/14 i
94/15)
Zakon o
komunalnim
djelatnostima (
"Službene novine
ZDK", broj 17/08)

Zakon o zaštiti od
požara i
vatrogastvu("SL.
novine ZDK
br.5/11)

Podzakonski akt
Odluka o općinskimgradskim
administrativnim
taksama(Sl.novine broj
3/04 (prečišćen tekst),
8/04,8/06,1/14)

Odluka o komunalnim
taksama ("Službene
novine Grada Zenica",
broj 2/15 i 4/15)

Odluka o komunalnim
djelatnostima zajedničke
potrošnje ("Službene
novine općine Zenica"
broj 7/01, 4/07, 3/08,
1/10,2/11, 4/13, 2/14) i

Odluka o visini naknade
za vatrogastvo ("Sl.
novine općine Zenica"
br.4/13, 4/15)

5.

Naknada za uređenje
građevinskog zemljišta

6.

Naknada za korištenje
građevinskog zemljišta

7.

Naknada po osnovu
prirodnih pogodnosti-Renta

8.

Naknada po osnovu
tehničkog pregleda
građevine

9.

Naknada o korišćenju
javnih površina

10.

Naknada za korištenje
podataka premjera i
katastra

Zakon o
građevinskom
zemljištu FBIH
(Službene novine
FIBIH,
br.25/03,16/04
,67/05
Zakon o
prostornom
uređenju i
građenju("Službe
ne novine ZE-DO
Kantona" br.
1/14)
Zakon o
građevinskom
zemljištu FBIH
(Službene novine
FBIH,
br.25/03,16/04,
67/05)
Zakon o
prostornom
uređenju i
građenju("Službe
ne novine ZE-DO
Kantona" br.
1/14)
Zakon o
prostornom
uređenju i
građenju("Službe
ne novine ZE-DO
Kantona" br.
1/14)
Zakon o
naknadama za
korištenje
podataka i vršenje
usluga u oblasti
premjera i
katastra
nekretnina (Sl. list
SRBiH, br: 35/85,

Odluka o građevinskom
zemljištu ("Službene
novine općine Zenica",
broj 4/07-prećišćen
tekst)2/08,5/08....1/14 i
"Službene novine Grada
Zenica", br.2/15 i 2/16.
Odluka o građevinskom
zemljištu ("Službene
novine općine Zenica",
broj 4/07-prećišćen
tekst)2/08,5/08....1/14 i
"Službene novine Grada
Zenica", br.2/15 i 2/16.
Odluka o građevinskom
zemljištu ("Službene
novine općine Zenica",
broj 4/07-prećišćen
tekst)2/08,5/08....1/14 i
"Službene novine Grada
Zenica", br.2/15 i 2/16.
Pravilnik o načinu
formiranja komisije za
tehnički pregled i visini i
načinu plaćanja naknada
za tehnički pregled
građevina broj:02-14479/14.od 16.01.2014.god.
Odluka o korišćenju
javnih
površina("Službene
novine općine Zenica", br.
9/99 )
Odluka o komunalnom
redu (Službene novine
općine Zenica broj 7/11)
Odluka o naknadama za
korištenje podataka
premjera i katastra (Sl.
novine FBiH br. 49/15)

11. Naknada za vršenje usluga
iz oblasti premjera i
katastra

12/87 i Sl. list
RBiH, br: 4/93,
21/93 i 13/94)
Zakon o
naknadama za
korištenje
podataka i vršenje
usluga u oblasti
premjera i
katastra
nekretnina (Sl. list
SRBiH, br: 35/85,
12/87 i Sl. list
RBiH, br: 4/93,
21/93 i 13/94)

Odluka o naknadama za
vršenje usluga iz oblasti
premjera i katastra (Sl.
novine FBiH br. 49/15)

