На основу члана 2. став 1., члана 7. став 1. и члана 14. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник Републике Српске“ број : 4/12), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) , члана 32. и 67. Статута општине Челинац („Службени гласник општине
Челинац“ , број: 1/06), Скупштина општине Челинац на сједници одржаној дана
28.02.2012. године , д о н о с и
ОДЛУКУ
о комуналним таксама
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се врста, висина, рокови, начин плаћања и
ослобађања од плаћања комуналне таксе на подручју општине Челинац.
Члан 2.
Комуналне таксе утврђују се за:
а) коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе,
књига и других публикација, као и прекоп саобраћајница и прекоп зелених
површина
б) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким
средствима,
в) истицање реклама на јавним и другим површинама ,
г) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других
објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и
циркусе,
д) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија,
ђ) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама.
Члан 3.
Обвезник комуналних такса су предузећа и друга правна и физичка лица која
користе предмете и услуге за које се плаћа комунална такса.

Члан 4.
(1) Висина комуналне таксе утврђена је Тарифом комуналних такса која је
саставни дио ове Одлуке.
(2) Плаћање комуналних такса врши се по одредбама ове Одлуке.
Члан 5.
Комунална такса се плаћа на начин и у року прописаним Законом и овом
Одлуком и представља приход буџета Општине.
Члан 6.
Општински орган управе надлежан за издавање одобрења за вршење
одређених дјелатности, односно коришћење предмета за које се плаћа комунална
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управу.
Члан 7.
(1) Од плаћања комуналних такса ослобођени су:
а) институције Босне и херцеговине,
б) органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединица локалне
самоуправе,
в) акредитоване међународне организације,
г) дипломатска и конзуларна представништва,
д) организације, односно удружења од јавног интересау Републици Српској и
ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице
погинулих, умрлих , несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата.
(2) Право на ослобађање у случајевима из става 1. тачка ђ) овог члана
остварује се подношењем захтјева надлежном органу општине Челинац , прије
истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
(3) Надлежни орган општине Челинац рјешење о ослобађању плаћања
комуналне таксе доставља Пореској управи Републике Српске.

Члан 8.
За вршење одређених дјелатности, односно коришћење предмета за које се
плаћа комунална такса утврђена тачком 2. ове Одлуке, плаћају се таксе по сљедећој
тарифи комуналних такса:

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА
Тарифни број 1.
За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална такса за сједиште предузећа,
пословне јединице и продајна мјеста у годишњем износу, и то:
1. За предузећа и њихове пословне јединице која су као правна лица
носиоци права и обавеза у смислу Закона о прривредним
друштвима:
•

•
•
•
•
•

предузећа, радне јединице и други облици предузећа за телекомуникације на
подручју општине Челинац, предузећа из области нафте и нафтних
деривата, предузећа, радне јединице и други облици предузећа за поштански
саобраћај, банке и предузећа која се баве дистрибуцијом електричне
енергије на подручју општине Челинац..........................................2.500,00 КМ;
осигуравајућа друштва..................................................................... 1.500,00 КМ;
предузећа из области игара на срећу (лутрија, покер апарати)..... 500,00 КМ
предузећа за експлоатацију камена, пијеска, шљунка и предузећа
из области трговине на велико..................................... .................. 1.000,00 КМ;
шпедиције и предузећа из области резане грађе - пилане........... 500,00 КМ;
предузећа из области грађевинарства и пројектовања и сл......... 400,00 КМ;
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предузећа из области производње осим пољопривредне
производње и предузећа из области превоза у друмском
саобраћају .............................................................................................300,00 КМ;

•

за приватне здравствене установе амбуланте породичне медицине,
стоматолошке амбуланте, апотеку, специјалистичку амбуланту,
специјалистички центар, болницу, завод за физикалну
медицину и рехабилитацију, дом за здравствену његу, лабораторију
и банку матичних ћелија ......................................................................300,00 КМ

•
•
•

предузећа из области трговине на мало, ТВ и радио станице.....
предузећа из области графичке и издавачке дјелатности........ .....
представништва, заступништва, консигнациона складишта
и остала непоменута предузећа......................................................
предузећа из области пољопривредне производње.......................

•

250,00 КМ;
200,00 КМ;
200,00 КМ;
100,00 КМ;

Предузећа која имају сједиште на подручју општине Челинац за пословне
јединице и друге облике предузећа на подручју општине Челинац плаћају
комуналну таксу у пуном износу само за сједниште предузећа, а за пословне
јединице и друге облике предузећа плаћају таксу умањену за 50% од износа
утврђеног у ставу 1. ове тачке.

2. За радње у којима физичка лица обављају дјелатност у својству
самосталног занимања у области:

•
•
•
•

a) Угоститељства:
ноћни барови..................................................................................... 2.000,00 КМ;
диско-барови, денсинг барови, угоститељски објекти у
којима се изводи музика уживо ..................................................... 200,00 КМ;
хотели и мотели............................................................................... 350,00 КМ;
ресторани.........................................................................................
200,00 КМ;
пицерије..........................................................................................
150,00 КМ;
сви остали облици угоститељске дјелатности...........................
100,00 КМ.

•
•
•
•

б) Трговине:
самопослуге..................................................................................
трговинске радње прехрамбене и непрехрамбене робе...........
бутици и остали...........................................................................
драгстори .........................................................................................

•
•

250,00 КМ;
100,00 КМ;
100,00 КМ;
200,00 КМ

Уколико физичко лице обавља дјелатност угоститељства и трговине у више
објеката на подручју општине Челинац плаћа таксу из тачке 2. а) и б) само за један
објекат а за остале објекте у износу умањеном за 50%.
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-43. Остале дјелатности у којима физичка лица обављају дјелатност у
својству самосталног занимања:
•
•

адвокатске канцеларије, љекарске и стоматолошке ординиације.. 300,00 КМ;
каменоресци, производња безалкохолних пића и услужно
резање грађе и пилане........................................................................ 200,00 КМ;
• златарска дјелатност, апотеке, ветеринарске и пољопривредне
апотеке, геодетске дјелатности и ауто школе ............................... 200,00 КМ;
• пржионице кафе и књиговодствене услуге.................................... 150,00 КМ;
• израда картонске амбалаже, израда предмета од гуме и пластике,
крзнених одјевних предмета, текстилних предмета, програма
за рачунаре, производња трикотаже и играчака, занатске
дјелатности у области грађевинарства (тесари, молери), тезге,
пилићари, фотографи, цвјећари, млинари, оптичари,
фризерке, козметичари, превозници, аутомеханичари,
аутолимари, аутоелектричари, вулканизери, аутоотпад ,
стаклари, лимари, бравари, столари, пекари и
све остале дјелатности........................................................................100,00 КМ.

Уколико физичко лице обавља дјелатност из тачке 3. овог тарифног броја у
више објеката на подручју општине Челинац таксу из претходног става плаћа само
за један објекат, а за остале објекте у износу умањеном за 50%.
4. Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја дужан је пријавити
таксену обавезу најкасније до 31.марта текуће године, а уплату извршити
најкасније до 30.јуна текуће године.
5. Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа
комунална такса из овог тарифног броја дужан је да у року од 15 дана од дана
почетка обављања дјелатности пријави таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци
до краја календарске године и уплати утврђени износ најкасније до краја године.
6. Обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну
таксу има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци
до краја календарске године.

НАПОМЕНА:
1. Под истакнутом фирмом у смислу одредбе овог тарифног броја
подразумијева се свака ознака и натпис који означава да одређено физичко или
правно лице обавља извјесну дјелатност или занимање, изузев ознака и натписа на
зградама државних органа и организација, других организација и заједница које
врше послове од посебног друштвеног интереса.
2. Свако правно и физичко лице, као порески обвезник, обавезан је у
сарадњи са надлежним одјељењем
поднијети пријаву Пореској управи за
комуналну таксу према роковима одређеним у пореском календару Пореске управе.

Тарифни број 2.
За заузимање јавних површина и то:
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-51. За држање изложбених витрина и тезги испред пословних просторија плаћа
се по 1 м2 годишње..........................................................................
20,00 КМ;
2.
За заузимање јавних површина за постављање забавних радњи, рингишпила,
циркуса и слично плаћа се по 1 м2 дневно....................................... 1,00 КМ;
3.
За коришћење јавних површина за постављање камп приколица и слично
дневно............................................................................................... ... 5,00 КМ;
4.
За заузимање тротоара и јавних површина за продају сладоледа, кестена,
сјеменки, цвијећа и сличних дјелатности које се врше повремено на улици
по м2 плаћа се дневно.........................................................................
5,00 КМ;
5.
За заузимање јавних површина испред пословног простора у пословне сврхе
по 1 м2 мјесечно према врсти дјелатности и то:
•

Угоститељство........................................................................
3,00 КМ;
трговина...................................................................................
3,00 КМ;
•
занатство и остало.................................................................
2,00 КМ.
6.
За заузимање јавних површина за постављање привремених објеката у
мјесечном износу по 1 м2 и то:
•

•
•

киосци..................................................................................
гараже и други објекти......................................................

5,00 КМ;
1,00 КМ.

НАПОМЕНА:
Уплата таксе по овом тарифном броју врши се приликом издавања рјешења
о заузимању јавних површина, односно тротоара, од стране Одјељења за просторно
уређење и стамбено -комуналне послове.
Тарифни број 3.
За сваку рекламу истакнуту на паноима који су постављени дуж улица у
насељима, за које урбанистичку сагласност издаје надлежан орган општине плаћа
се такса у годишњем износу од:
•
до 1 м2 једнострано.......................................................................... …. 50,00 КМ;
•
двострано........................................................................................…...100,00 КМ;
•
од 1 м2 до 2 м2 једнострано..........................................................……100,00 КМ;
•
двострано........................................................................................…. 200,00 КМ;
•
преко 2 м2 једнострано..................................................................…. 300,00 КМ;
•
двострано........................................................................................… 600,00 КМ;
•
за рекламне табле (паное) изнад јавних путева (надвожњаци) и на објектима
(кровови,зидови, ограде) по м2 плаћа се годишње.......................
50,00 КМ;
•
за транспаренте изнад јавних путева плаћа се по транспаренту - дневно
............................................................................................................
5,00 КМ;
•
2
за рекламне витрине, самостојеће или окачене на зид, по м плаћа се
годишње ............................................................................................
50,00 КМ;
• за јарболе са рекламним заставама, по јарболу плаћа се-годишње 100,00 КМ;
• за политичко оглашавање:
а) по једном плаката плаћа се дневно...............................................
0,50 КМ;
б) по једном покретном пропагандном паноу, плаћа се- дневно
0,50 КМ.
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НАПОМЕНА:
Такса се плаћа у годишњем износу приликом издавања Одобрења за
постављање рекламних паноа. Надлежан општински орган који је издао
наведено одобрење дужан је да један примјерак тог одобрења достави
општинском органу управе надлежном за путеве ради успостављања евиденције
постављених реклама и органу надлежном за наплату комуналне таксе.
Обвезник ове таксе је дужан сваке наредне године обавијестити надлежни
орган о даљњем кориштењу наведеног простора.
Тарифни број 4.
•

За држање музике без обзира на музички састав плаћа се такса и то:
у угоститељским објектима за сваки дан плаћа се.............................10,00 КМ.

НАПОМЕНА:
Таксени обвезници дужни су настанак таксене обавезе по овом тарифном
броју пријавити Одјењу за финасије, привреду и друштвене дјелатности након
пријаве о држању музике код Станице јавне безбједности Челинац.
Такса из овог тарифног броја плаћа се на сваки објекат у коме се држи
музика.
Тарифни број 5.
1. За заузимање јавних површина у дане зборова у граду
а) УГОСТИТЕЉСТВО
• Угоститељство преко 200 м2........................................……............... 120,00 КМ;
• Угоститељство од 100-200 м2......................................…….............. 80,00 КМ;
• Угоститељство од 50-100 м2........................................……............ 60,00 КМ;
• Угоститељство (роштиљ) од 50-20 м2.......................……..............
30,00 КМ;
2
• Угоститељство до 20 м ...............................................……............
20,00 КМ.
•
•
•

б) ТРГОВИНА
Трговина (широки асортиман)................................................……
30,00 КМ;
Остала трговина (галантерија, играчке)....................................…... 20,00 КМ;
Сладолед......................................................................................…... 10,00 КМ.

•
•
•
•
•
•

в) ЗАБАВНЕ ИГРЕ
Салон забавних игара преко 200 м2.........................................…….. 120,00 КМ;
Салон забавних игара до 200 м2...............................................……. 80,00 КМ;
Рингиншпил................................................................................…… 50,00 КМ;
Стрељана.....................................................................................…… 20,00 КМ;
Карике..........................................................................................…… 20,00 КМ;
Остало............................................................................................ ….. 20,00 КМ.
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Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања рјешења о
заузимању јавних површина у дане вашара и зборова од стране Одјељења за
просторо уређење и стамбено-комуналне послове.
Наведени износи из тарифног броја 5. се умањују за 50% код заузимања
јавних површина ван града Челинца.
Тарифни број 6.
Сваки прекоп саобраћајнице, по дужном метру, дневно............................ 15,00 КМ;
Сваки прекоп зелене површине по дужном метру, дневно утврђује се по зонама
градског грађевинског земљишта (Одлука о грађевинском земљишту, „Службени
гласник општине Челинац“, број: 9/07):
а) за I и II зону....................................................................................
2,00 КМ;
б) за III и IV зону................................................................................ 1,50 КМ;
в) за V и VI зону.................................................................................
1,00 КМ;

Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним
таксама –пречишћен текст („Службени гласник општине Челинац“, број: 8/10).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Челинац“.

Број: 01-462-3/12
Датум: 29.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гранедина Драгојевић
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