
На основу члана  2. и 7. Закона о комуналним таксама (Сл. гласник Републике Српске број: 4/2012) и 
члана 30. и 50. Статута општине Језеро (Сл. гласник општине Језеро број: 2/2005),  Скупштна 
општине Језеро на ДВАДЕСЕТДРУГОЈ сједници одржаној дана  27.04.2012. године усвојила је  
 

ОДЛУКУ 
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1.  

Овом одлуком  утврђују се и уређују комуналне таксе на подручју општине Језеро, односно  предмат  
таксене обавезе, овавезник плаћања комуналне таксе ( у даљем тексту: таксени обавезник), као и 
ослобађања од плаћања комуналне таксе. 
 

Члан 2. 
Предмет таксене обавезе су,  односно комуналне таксе утврђују се за:  
 
а)коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других 
публикација и у случајевима кад општина наплаћује закуп за тај простор у складу са другим 
прописима, 
б) приређивање музичког програма у угоститељском објекту и на масовним скуповима, осим музике 
која се репродукује елетронским или механичким средствима, 
в) истицање реклама на јавним и другим површинама осим реклама поред магистралног пута М-5  и 
регионалног пута Р-15, 
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 изалгања робе ван пословних просторија, без обзира на власништво 
простора на којем се витрина користи,  
ђ) држање пловних  постројења, пловних направа и других објеката на води, 
е) држање ресторана  и других угоститељских и забавних објеката  на води, 
ж) коришћење ријечене обале у пословне сврхе и  
з) истицање пословног имена  правног лица или предузетника на пословни мм просторијама. 

 
За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог члана  за које је прописано плаћање 
комуналне таксе  не може се удовити друга посебна накнада.  

 
Члан 3. 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање таксе. 

 
Члан 4. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије коришћење је 
прописана комунална такса. 

 
Члан 5. 

Таксена обавеза  из члана 2. од а) до ж)  ове Одлуке застаријева истеком двије године  од дана 
настанка обавезе, а на застарјелост  таксене обавезе из члана 2. тачка з) ове Одлуке кпримјењују се 
прописи којима се уређује порески поступак.  

 
Члан 6. 

Јавним површинама, у смислу ове Одлуке, сматрају се површине утврђене регулационим планом 
општине Језеро, које су доступне свим корисницима под једнаим условима (улице, тргови-раскрснице,  
мостови, паркинг простори, стајалишта јавног превоза, трављаци, површине за рекреацију и сл., као 
и друге површне и површине  утврђене чланом 5. Закона о комуналним таксама у случају да буду 
изграђене на подручју општине Језеро.  
Другим површинама, у смислу ове Одлуке,  сматрају се површине које нису јавне, а видљиве су  са 
јавних површина  и користе се за оглашавање  постављањем објеката, односно средстава за 
оглашавање, 



 
Члан 7. 

На улазу у сваки пословни простор  гдје обавља дјелатност правно лице и предузетник који обавља  
дјелатност на основу одобрења надлежног органа дужан је  да истакне пословно име.  
Пословним именом из става 1.  сматра се сваки истакнути назив или име  које упућује на то  да 
правно или физичко лице обавља дјелатност. 
Пословно име из става 2. идентично је називу или имену садржаном у одобрењу надлежног органа  и 
истече се на одговарајућој табли, чији облик Скупштина општине Језеро може прописати посебним 
актом.,  
Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса се плаћа  
само за једно пословно име. 

Члан 8. 
Скупштина општине Језеро, може по потреби Тарифом комуналних такси ,  утврдити комуналне  у 
различитој висини, зависно од врсте дјелатности, површине, локације, зоне у којима се налазе 
објекти, односно предмети или врше услуге за које се плаћа такса. 
 

Члан 9. 
Од плаћања комуналних такси ослобођени су: 
Институције Босне и Херцеговине, 
Органи, организације и јавне установе Републике Српске и Скупштине општине Језеро, 
Акдредитоване међународне организације, 
Дипломатска и конзуларна представништва, 
Организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској и  
Лица којима је рјешењем надлежног органа у Републици Српској признато својство члана породице 
погинулих,  умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата. 
 
Право на ослобађање из става 1. алинеја 6. овог члана  остварује се подношењем  захтјева начелнику 
општине Језеро, прије истека рока за пријављеивање, односно плаћање  комулалне таксе . 
Начелник општине Језеро рјешење о ослобађању од плаћања  комуналне таксе  из става 2. овог члана 
доставља Пореској управи Републике Српске.  

 
Члан 10. 

Од плаћања комуналне таксе ослобођен је и порески обвезник који први пут на подручју општине 
Језеро  покреће ту врсту  привредне  или услужне дјелатности, уколико је порески обвезник 
предузетник, и то за прву годину рада рачунајући од почетка рада. 

Члан 11. 
Комуналне таксе из члана 2. став 1. под д), ђ), е),  ж) и з) ове Одлуке утврђују се у годишњем износу, а 
комуналне таксе из члана 2. став 1. под а), б), в)  и г)  ове Одлуке утврђују се сразмјерно времену 
коришћења права, предмета или услуга. 

 
Члан 12. 

Административна служба општине Језеро рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из 
члана 2. став 1.  од а) до ж) ове Одлуке. У име административне службе рјешење потписује самостални 
стручни сарадник за буџет и финансије општине, привреду и привредно предузетништво.  

Против рјешења  из става 1. овог члана  обвезник може изјавити жалбу у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења начелнику општине Језеро на начин прописан Законом  о општем управном 
поступку. 

Члан 13. 
Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 2.  став 1. тачка з) спроводи се у 
складу са прописима којима се уређује порески поступак. 
Обвезник комуналне таксе из става 1. овог члана дужан је пријавити таксену обавезу најкасније до 31. 
марта текуће године, а уплату  извршити најкасније до 30. јуна текуће године.  
Обвезник који у току године региструје дјелатност зуа коју се плаћа комунална такса из члана 2. став 
1. тачка з) ове Одлуке дужан је у року од 15 дана од дана поочетка обављања дјелатности пријавити 
таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године и уплатити утврђени износ 
таксе најкасније до краја године.  



Порески обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу у складу са 
ставом 2. овог члана, има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до 
краја календарске године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак.   

 
Члан 14. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Министарство финансија Републике српске. 
Инспекцијски надзор над спровођењем члана 2. став 1. од а) до ж)  ове Одлуке врше надлежне 
инспекције и комунална полиција општине Језеро, а  над спровођењем члана 2. став 1. под з) ове 
Одлуке врши Пореска управа Републике Српске.  

 
Члан 15. 

Саставни дио ове Одлуке чини Тарифа комуналних такси. 
 

Члан 16. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје  Одлука о комуналним таксама број: 010-013-251/09 од 
03.03.2009. године (Сл . гласник општине Језеро број: 1/2009). 

 
Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Језеро. 
 

Број: 010-013-306/12.      Предсједник СО-е              
Дана, 27.04.2012. године Чедо Малбашић с.р.       
               ТАРИФA  

КОМУНАЛНИХ ТАКСА 
ПЛАЋА СЕ У КМ. 
 
 
Тарифни број 1. 
За коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других 
публикација и у случајевима кад општина наплаћује закуп за тај простор у складу са другим 
прописима, плаћа се по једном квадратном метру дневно……..........................................……….......1,00 
КМ 
  
НАПОМЕНА: 
 Комунална такса по тарифном броју плаћа се у пуном износу за један дан без обзира на 
вријеме заузимања тротоара у току дана. а на основу рјешења надлежног органа и то приликом 
преузимања рјешења. 
 
Тарифни број 2. 
  За приређивање музичког програма у угоститељском објекту и на масовним скуповима, осим 
музике која се репродукује елетронским или механичким средствима, плаћа  се дневно  износ 
од.................................................................……..10,00 КМ 
 
НАПОМЕНА: 
 Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се посебно за сваки објекат у којем се држи 
музика и то приликом  преузимања  рјешења. 
 
Тарифни број 3. 

За истицање реклама на јавним и другим површинама осим реклама поред магистралног пута 
М-5  и регионалног пута Р-15, плаћа се по табли (реклами) годишње износ од 
.............................………..............………………..50,00 КМ 
НАПОМЕНА: 
 Комунална такса по овом тарифном броју плаћа  приликом  преузимања  рјешења. 
 
Тарифни број 4. 



За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката 
привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и циркусе, плаћа се дневно по једном 
квадрату………............................…………….…1,00 КМ 
НАПОМЕНА:   
 Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом  преузимања  рјешења. 
Тарифни број 5.  

За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, без обзира на 
власништво простора на којем се витрина користи, плаћа се 
годишње......................................…………….…200,00 КМ 
НАПОМЕНА:   
 Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом  преузимања  рјешења. 
 
Тарифни број 6.  

За држање пловних  постројења, пловних направа и других објеката на води, плаћа се 
годишње …................................................…………….…200,00 КМ 
НАПОМЕНА:  

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом  преузимања  рјешења. 
 

Тарифни број 7.  
За држање ресторана  и других угоститељских и забавних објеката  на води, плаћа се 

годишње..........................................…………….500,00 КМ 
НАПОМЕНА:  

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом  преузимања   одобрења-
рјешења. 

 
Тарифни број 8. 

За коришћење ријечене обале у пословне сврхе плаћа се годишње по једном м2: 
за површину  до 10 м2 .................…............................................…….…20,00 КМ/м2 и 
за површину преко 10 м2....................................................................... 10 КМ/м2. 
НАПОМЕНА:  

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом  преузимања  рјешења. 
 

Тарифни број 9.  
За истицање пословног имена  правног лица или предузетника на пословним просторијама 

плаћа се годишње:  
- за фирме државних и приватних привредних друштава....................................…………….200,00 КМ 
- за фирме пословних јединица привредних друштава  

   и продавница  привредних друштава............................................................100,00 КМ 
- за фирме самосталних радњи грађана – трговина и угоститељство…................................................50,00 
КМ 
- за фирме самосталних радњи грађана-остало.......................................…..........……….30,00 КМ 
НАПОМЕНА:  
 Поступак наплате комуналне таксе из овог тарифног броја  спроводи се у складу са  
прописима којима се уређује порески поступак.  
 
 Овом  Тарифом ставља се ван снаге Тарифа општинских  комуналних такса (''Службени 
гласник општине Језеро'' број: 1/2009). 
 
Број: 010-013-306-1/2012.   
Језеро, 27.04.2012. године   
  


