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IV 

Обавезник уплате боравишне таксе 

Туристичкој организацији општине је: 

1. домаћи или страни држављанин који 

користи услугу ноћења у угоститељском 

објекту за смјештај; 

2. угоститељ који пружа услугу ноћења у 

смјештајном објекту у којем се обавља 

угоститељска дјелатност; 

3. путничка агенција – организатор 

путовања, која плаћа дневну боравишну 

таксу по сваком групном доласку 

туриста у туристичко мјесто без ноћења. 

 

V 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају: 

1) лица од 13 до 18 година старости,  

2) лица која непрекидно бораве у 

објекту за смјештај дуже од 30 

дана и 

3) лица која се баве научно-

истраживачким радом који 

доприноси туристичком развоју. 

 

VI 

Плаћања боравишне таксе  на подручју 

општине ослобођена су лица у складу са чланом 

5. Закона о боравишној такси.  

 

VII 

Обрачун и наплата боравишне таксе ће се 

вршити у складу са чланом 16. Закона о 

боравишној такси („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 78/11 и 106/15). 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-3/19                                                                   

Датум: 28.02. 2019.године             ПРЕДСЈЕДНИК                                           

                  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                           Миле  Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 7. Закона о комуналним 

таксама (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 4/12) и члана 37. став 2. тачка 2. 

Статута општине Кнежево (''Службени гласник 

општине Кнежево'', број: 8/17 и 19/17), 

Скупштина општине Кнежево на сједници 

одржаној дана 28.02.2019. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о комуналним таксама 

 

I 

Одлуком о комуналним таксама  (у даљем 

тексту: Одлука), прописује се врста, висина, 

рокови, начин плаћања и ослобађања од 

плаћања комуналне таксе на подручју општине 

Кнежево. 

 

II 

1) Комуналне таксе су приход буџета 

општине Кнежево.  

2) Средства од комуналних такса, 

користиће се за одржавање објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње на подручју 

општине Кнежево у складу са програмом који 

доноси Скупштина општине Кнежево. 

 

III 

 

1) Комуналне таксе на подручју општине 

Кнежево могу се утврдити за: 

 Коришћење простора на јавним 

површинама, осим у сврху продаје 

штампе, књига и других публикација; 

 Приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима и масовним 

скуповима, осим музике која се 
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репродукује електронским или 

механичким средствима; 

 Истицање реклама на јавним и другим 

површинама, осим рекламних паноа и 

билборда поред ауто-путева, 

магистралних и регионалних путева; 

 Коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или 

других објеката привременог карактера, 

као и за картинг стазе, забавне паркове 

и циркусе; 

 Коришћење витрина ради излагања 

робе ван пословних просторија; 

 Коришћење ријечне обале у пословне 

сврхе; 

 Коришћење простора за паркирање 

моторних, друмских и прикључних 

возила на уређеним и обиљеженим 

мјестима, одређеним за то одлуком 

скупштине општине Кнежево; 

 Истицање пословног имена правног 

лица или предузетника на пословним 

просторијама. 

2) У случају да се наплаћује закуп у складу 

са посебним прописом, не може се за 

коришћење истог простора на јавној површини 

наплатити и комунална такса из прве алинеје 

подтачке 1.  ове тачке. 

3) За коришћење права, предмета и услуга 

из подтачке 1. ове тачке за које је прописано 

плаћање комуналне таксе не може се уводити 

друга посебна накнада.        

                        

IV 

1) Обвезник комуналне таксе је корисник 

права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање комуналне таксе. 

2) Таксена обавеза настаје даном почетка 

коришћења права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање комуналне 

таксе. 

3) Таксене обавезе из тачке 3. подтачка 1 

алинеје  1. до  7. ове Одлуке  застаријевају 

истеком двије године од дана настанка обавезе, 

а на застарјелост таксене обавезе из тачке 3. 

подтачке 1 алинеја  8. ове Одлуке примјењују се 

прописи којима се уређује порески поступак. 

 

V 

1) Јавним површинама, у смислу ове 

Одлуке, сматрају се површине утврђене 

планском документацијом општине, које су 

доступне свим корисницима под једнаким 

условима (улице, тргови, јавни пролази, јавна 

степеништа, мостови, подвожњаци, 

надвожњаци, паркинг простори, тротоари, 

стајалишта јавног превоза, пијаце, паркови, 

травњаци, површине за рекреацију и слично). 

2) 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. 

3) Правно лице и самостални предузетник 

који обавља дјелатност на основу одобрења 

надлежног органа дужан је да на улазу у сваки 

пословни простор гдје обавља дјелатност 

истакне пословно име. 

4) Пословним именом, у смислу ове 

Одлуке, сматра се сваки истакнути назив или 

име које упућује на то да правно или физичко 

лице обавља дјелатност. 

5) Пословно име из подтачке 2. ове тачке 

идентично је називу или имену садржаном у 

одобрењу надлежног органа и истиче се на 

одговарајућој табли. 

6) Ако се на једном објекту налази више 

истакнутих пословних имена истог обвезника, 

такса се плаћа само за једно пословно име. 
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7) Пословно име истиче се најкасније 

даном почетка обављања дјелатности. 

 

VI 

1) Од плаћања комуналне таксе ослобођени 

су: 

 Институције БиХ; 

 Органи, организације и јавне установе 

Републике Српске и јединице локалне 

самоуправе; 

 Акредитоване међународне 

организације; 

 Дипломатска и конзуларна 

представништва; 

 Организације, односно удружења од 

јавног интереса у Републици Српској; 

 Лица којима је рјешењем надлежног 

Одјељења признато својство породице 

погинулог, умрлог, несталог или 

заробљеног борца, ратни војни 

инвалиди, цивилне жртве рата и лица 

са утврђеном умањеном радном 

способношћу; 

 Привредна друштва и самостални 

предузетници у првој години 

пословања. Физичко лице које оствари 

једном право на ослобађање од 

комуналне таксе за истицање фирме за 

једну занатско-предузетничку 

дјелатност и исту одјави, нема право 

на ово ослобађање у наредних пет 

година; 

 Привредна друштва и самостални 

предузетници која у години за коју 

пријављују плаћање комуналне таксе 

за истицање фирме повећају укупан 

број запослених радника у односу на 

претходни период ослобађају се: 

o за укупно увећан број до два 

радника – 25% од утврђеног износа 

комуналне таксе за истицање 

фирме за тај порески период, 

o за укупно увећан број од три до пет 

радника – 40% од утврђеног износа 

комуналне таксе за истицање 

фирме за тај порески период, 

o За укупно увећан број од шест до 

десет радника – 75% од утврђеног 

износа комуналне таксе за 

истицање фирме за тај порески 

период, 

o За укупно увећан број од једанаест 

и више радника – ослобађају се у 

потпуности од плаћања комуналне 

таксе за истицање фирме за тај 

порески период. 

2) Захтјев за ослобађање у случајевима из 

подтачке 6. ове тачке подноси се Одјељењу за 

привреду и финансије Општинске управе 

општине Кнежево прије истека рока за 

пријављивање, односно плаћања таксене 

обавезе. 

3) Одјељење за привреду и финансије 

Општинске управе општине Кнежево доноси 

рјешење  о ослобађању од плаћања таксе и један 

примјерак доставља Пореској управи Републике 

Српске – Подручна јединица Кнежево. 

 

VII 

Комуналне таксе из тачке 3. подтачка 1, 

алинеје 5., 6. и 8. ове Одлуке утврђује се у 

годишњем износу, а комуналне таксе из тачке 3. 

подтачка 1 алинеје 1.,2.,3., 4. и 7. ове Одлуке 

утврђује се сразмјерно времену коришћења 

права, предмета или услуга. 

 

VIII 

1) Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Кнежево појединачним 

рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне 
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таксе из тачке 3. подтачка 1, алинеје 

1.,2.,3.,4.,5.,6., и 7. ове Одлуке. 

2) Против рјешења из подтачке 1. ове тачке 

обвезник може изјавити жалбу начелнику 

општине Кнежево у року и на начин прописан 

Законом о општем управном поступку. 

 

IX 

1) Поступак утврђивања, контроле и 

наплате комуналне таксе прописане тачком 3. 

подтачка 1, алинеја 8. ове Одлуке спроводи се у 

складу са прописима којима се уређује порески 

поступак. 

2) Обвезник комуналне таксе из подтачке 1. 

ове тачке је дужан  пријавити таксену обавезу 

најкасније  до 31.марта текуће године, а уплату 

извршити најкасније до 30. јуна текуће године. 

3) Обвезник који у току године региструје 

дјелатност за коју се плаћа комунална такса из 

тачке 3. подтачка 8. ове Одлуке дужан је у року 

од 15 дана од дана почетка обављања 

дјелатности пријавити таксену обавезу 

сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 

године и уплатити утврђени износ таксе 

најкасније до краја текуће године. 

4) Порески обвезник који одјави дјелатност 

у току године, а платио је комуналну таксу у 

складу са подтачком 2. ове тачке, има право на 

поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно 

броју мјесеци до краја календарске године, у 

складу са прописима којима се уређује порески 

поступак. 

 

X 

Инспекцијски надзор над спровођењем 

тачке 3. подтачка 1, алинеје 1-7 ове Одлуке 

врши Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналне полиције, а надзор над спровођењем 

тачке 3. подтачка 1, алинеја 8. ове Одлуке врши 

Пореска управа Републике Српске.  

 

 

XI 

Саставни дио ове Одлуке је Тарифа 

комуналних такси. 

 

XII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнежево''. 

 

XIII 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о комуналним таксама 

(''Службени гласник општине Кнежево'', број: 

10/12 и 1/15). 
 

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

Тарифни број 1. 

 

За истакнуто пословно име на пословним 

просторијама плаћа се комунална такса у 

годишњем износу и то: 

 

Област 01 – Биљна и сточарска производња, лов 

и припадајуће услужне дјелатности :  

-за привредна друштва (укључујући и 

пољопривредне задруге).................... 200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности ..........100,00 КМ. 

 

Област 02 – Шумарство и сјеча дрвета 

а) Грана 02.1  – Гајење шума и остале сличне 

дјелатности........................................ 2.000,00 КМ  

б) Грана 02.2 сјеча  дрвета..................800,00 КМ. 

в) Грана 02.4 – Помоћне услужне дјелатности у 

шумарству   

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 03 – Риболов и аквакултура 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 10 – Производња прехрамбених 

производа 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

 



Број- 04                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 05.03.2019.године 
 

7 

 

Област 11 – Производња пића 

-за привредна друшт............................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 14 – Производња одјеће 

-за привредна друштв..........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 15 – Производња коже и производа од 

коже 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 16 – Прерада дрвета и производа од 

дрвета и плута, осим намјештаја; производња 

предмета од сламе и плетарских материјала 

а) Грана 16.1 – Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе) 

-за привредна друшт............................500,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........200,00 КМ. 

б) Грана 16.2 – Производња производа од 

дрвета, плута, сламе и плетарских материјала 

-за привредна друштв..........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 17 – Производња папира и производа од 

папира 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 18 – Штампање и умножавање 

снимљених записа 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 22 – Производња производа од гуме и 

пластичних маса 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 23 – Производња осталих производа од 

неметалних минерала 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 25 – Производња готових металних 

производа, осим машина и опреме 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 27 – Производња електричне опреме 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 31 – Производња намјештаја 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 32 – Остала прерађивачка индустрија 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 33 – Поправка и инсталација машина и 

опреме: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 35 – Производња и снабдијевање 

електричном енергијом, гасом, 

 паром и климатизација ...................2.000,00 КМ.  

 

Област 36 – Прикупљање, пречишћавање и 

снабдијевање водом..........................1.000,00 КМ. 

 

Област 37 – Канализација ...............1.000,00 КМ. 

 

Област 38 – Прикупљање отпада, дјелатност 

обраде и одлагања отпада;  

рециклажа материјала.......................1.000,00 КМ. 

 

Област 41 – Изградња објеката високоградње: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 42 – Изградња објеката нискоградње:  

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 43 – Специјализоване грађевинске 

дјелатности: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 
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-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 45 – Трговина на велико и на мало 

моторним возилима;  

поправка моторних возила и  мотоцикла 

а) Грана 45.1 – Трговина моторним возилима 

............................................................1.000,00 КМ. 

б) Грана 45.2 – Одржавање и поправка 

моторних возила 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

в) Грана 45.3 – Трговина дијеловима и 

прибором за моторна возила 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 46 – Трговина на велико осим трговине 

моторним возилима..........................1.000,00 КМ. 

 

Област 47 – Трговина на мало, осим трговине 

моторним возилима, мотоциклима и моторним 

горивима и апотека 

а) Класична продавница: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

б) Самопослуге: 

-за привредна друштва........................300,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........200,00 КМ. 

в) Драгстор: 

-за привредна друштва........................600,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........500,00 КМ. 

г) Робна кућа: 

-за привредна друштва........................500,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........400,00 КМ. 

д) Грана 47.3 – Трговина на мало моторним 

горивима у  

специјализованим продавницама по једној 

бензинској пумпи .............................1.500,00 КМ. 

ђ)Плинска пумпна станица ................500,00 КМ. 

е)Разред 47.73 -  Апотеке ...................300,00 КМ.   

 

Област 49 – Копнени саобраћај и цјевоводни 

транспорт 

а) Грана 49.3 – Остали копнени превоз путника 

1. Разред 49.32 – Такси превоз:  

-за привредна друштва........................300,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........150,00 КМ. 

2.Разред 49.39 – Остали копнени превоз 

путника:  

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

б) Грана 49.4 – Друмски превоз робе и услуге 

пресељења: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 53 – Поштанске и курирске дјелатности 

............................................................1.000,00 КМ. 

 

Област 55 – Смјештај 

а) Грана 55.1 - Хотели, мотели и сличан 

смјештај ................................................300,00 КМ, 

б) Грана 55.2 – Одмаралишта и остали смјештај 

за краћи одмор......................................200,00 КМ. 

 

Област 56 – Дјелатност припреме и 

послуживања хране и пића 

а) Грана 56.1 – Дјелатност ресторана и услуге 

доставе хране: 

1. Ресторани: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

2.Пекотеке, гостионице, бурегџинице, 

роштиљнице, пицерије, печењаре, ресторани 

брзе хране, мјеста за припрему оброка за 

конзумирање изван објекта припреме и друго: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

б) Грана 56.2 – Дјелатност кетеринга и остале 

дјелатности припреме и послуживања пића 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

в) Грана 56.3 – Дјелатност припреме и 

послуживања пића 

1.Ноћни клубови:  

-за привредна друштва........................600,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........500,00 КМ. 

2.Остали угоститељски објекти за припрему и 

послуживање пића: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 
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Област 58 – Издавачке дјелатности: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 60 – Емитовање програма: 

а) Грана 60.1 – Емитовање радијског 

програма................................................200,00 КМ, 

б) Грана 60.2 – Емитовање телевизијског 

програма ...............................................300,00 КМ. 

 

Област 61 – Телекомуникације........2.000,00 КМ. 

 

Област 62 - Рачунарско програмирање, 

савјетовање и припадајуће дјелатности  

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 63 – Информационе услужне 

дјелатности 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 64 – Финансијске услужне дјелатности, 

осим осигурања и пензионих 

фондова..............................................1.500,00 КМ. 

 

Област 65 – Осигурање, реосигурање и 

пензиони фондови, осим обавезног социјалног 

осигурања .........................................1.000,00 КМ. 

 

Област 68 – Пословање некретнинама 

1.Разред 68.20 – Изнајмљивање и пословање 

сопственим некретнинама или некретнинама 

узетим у закуп (лизинг) ...................1.000,00 КМ. 

 

Област 69 – Правне и рачуноводствене 

дјелатности 

а) Грана 69.1 - Правне дјелатности   

1.Адвокатске канцеларије ..................500,00 КМ, 

2.Нотарске канцеларије ......................600,00 КМ. 

б) Грана 69.2 -  Рачуноводствене, 

књиговодствене и ревизорске дјелатности; 

дјелатности савјетовања која се односе на порез 

-за привредна друштва........................300,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........150,00 КМ. 

 

Област 71 – Архитектонске и инжењеријске 

дјелатности; техничко испитивање  

и анализа ..............................................500,00 КМ. 

 

Област 74 – Остале стручне, научне и техничке 

дјелатности ..........................................200,00 КМ. 

 

Област 75 – Ветеринарске дјелатности 

...............................................................300,00 КМ. 

 

Област 77 – Дјелатност изнајмљивања и давања 

у закуп (лизинг) 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 82 – Канцеларијско-административне, 

помоћне канцеларијске дјелатности и остале 

помоћне дјелатности 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

Област 85 – Образовање 

1.Разред 85.53 – Дјелатност возачких школа 

...............................................................200,00 КМ. 

 

Област 86 – Дјелатност здравствене заштите 

...............................................................400,00 КМ. 

Област 87 – Дјелатност социјалне заштите у 

установама са смјештајем ...............1.000,00 КМ. 

 

Област 92 – Дјелатност коцкања и клађења 

............................................................1.000,00 КМ. 

 

Област 93 – Спортске, забавне и рекреативне 

дјелатности 

1.Разреди 

93.12 – Дјелатности спортских 

клубова....................................................20,00 КМ. 

93.13 – Фитнес центри  

-за привредна друштва........................200,00 КМ. 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

93.19 – Остале спортске дјелатности 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 
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Област 94 – Дјелатности организација на бази 

учлањења 

    1. Разреди: 

    94.11  –  Дјелатности пословних удружења и 

удружења послодаваца .........................50,00 КМ. 

    94.12  –  Дјелатности струковних 

удружења................................................20,00 КМ. 

    94.20  –  Дјелатности синдиката ......20,00 КМ. 

    94.91  –  Дјелатности вјерских организација 

.................................................................20,00 КМ. 

    94.92  –  Дјелатности политичких 

организација ..........................................50,00 КМ. 

    94.99  –  Дјелатности осталих организација на 

бази учлањења .......................................20,00 КМ. 

 

Област 95 – Поправка рачунара и предмета за 

личну употребу и домаћунство  

а) Грана 95.1 – Поправка рачунара и 

комуникационе опреме .......................150,00 КМ. 

б) Грана 95.2 – Поправка предмета за личну 

употребу и домаћинство: 

    1. Разреди:  

    95.21 – Поправка електронских уређаја за 

широку потрошњу...............................100,00 КМ.  

    95.22 – Поправка апарата за домаћинство и 

опреме за кућу и башту.......................100,00 КМ. 

    95.23 – Поправка обуће и производа од 

коже.......................................................100,00 КМ. 

    95.24 – Поправка намјештаја и покућства 

...............................................................100,00 КМ.   

    95.25 -  Поправка сатова и накита 

...............................................................100,00 КМ. 

    95.29 – Поправка осталих предмета за личну 

употребу и домаћинство......................100,00 КМ. 

 

Област 96 – Остале личне услужне дјелатности  

  1.Разреди  

   96.01 – Прање и хемијско чишћење производа 

од текстила............................................100,00 КМ.     

   96.02 – Фризерски и други третмани за 

уљепшавање.........................................150,00 КМ. 

   96.03 – Погребне и припадајуће 

дјелатности...........................................200,00 КМ. 

   96.04 – Дјелатност за његу и одржавање 

тијела.....................................................150,00 КМ. 

   96.09 – Остале личне услужне дјелатности 

...............................................................150,00 КМ. 

Остале непоменуте дјелатности у овој одлуци: 

-за привредна друштва........................200,00 КМ, 

-за предузетничке дјелатности...........100,00 КМ. 

 

НАПОМЕНА: 

-Обвезници плаћања комуналне таксе за 

истицање пословног имена су правна лица као и 

све њихове пословне јединице, односно њихови 

други дислоцирани дијелови који дјелатност 

обављају на подручју општине Кнежево, као и 

занатско-предузетничке дјелатности (у даљем 

тексту: предузетници) и њихови издвојени 

пословни простори на подручју општине 

Кнежева. 

-Обвезници плаћања комуналне таксе за 

истицање пословног имена су правна и физичка 

лица која за обављање регистроване дјелатности 

нису обавезне имати пословни простор. 

-Износ комуналне таксе за истицање 

пословног имена за издвојене пословне 

јединице, односно издвојене пословне просторе, 

које су саставни дијелови привредних друштава 

или предузетничких дјелатности је 50% од 

утврђеног износа за ту дјелатност. 

-Таксени обвезници овог тарифног броја 

дужни су поднијети Пореској управи пореску 

пријаву најкасније до 31. марта текуће године, а 

уплату су обавезни извршити до 30. јуна текуће 

године“.    

-Обвезник који у току године региструје 

дјелатност за коју се плаћа комунална такса из 

овог тарифног броја дужан је у року од 15 дана 

од дана почетка обављања дјелатности 

пријавити таксeну обавезу сразмјерно броју 

мјесеци до краја календарске године и уплатити 

утврђени износ таксе најкасније до краја текуће 

године. 

 

Тарифни број 2. 

За приређивање музичког програма 

(држање музике уживо) у угоститељским 

објектима и масовним скуповима плаћа се 

дневна такса: 
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-у угоститељским објектима у вријеме радног 

времена ................................................ 100,00 КМ. 

-на масовним скуповима –народни зборови 

.............................................................  100,00 КМ. 

 

НАПОМЕНА:  

-Ако се музички програм приређује 

непрекидно у току мјесеца дневна комунална 

такса износи од 10,00 КМ. Ако се музички 

програм приређује повремено (викендом и 

слично) комунална такса се плаћа у дневном 

износу од 30,00 КМ. 

-Од плаћања комуналне таксе за 

приређивање музичког програма, односно 

музике уживо ослобађају се манифестације које 

се организју у хуманитарне и добротворне 

сврхе. 

 

Тарифни број 3. 

За држање средстава за игру и забаву у 

угоститељским и другим радњама и јавним 

мјестима по једном апарату или средству за 

игру плаћа се годишња такса:        

-за држање покер апарата, који омогућавају 

играчу новчане  награде .....................200,00 КМ. 

-за држање билијара ............................100,00 КМ. 

-за држање пикада, видео игара, флипера и 

сличних апарата...................................100,00 КМ. 

-за држање осталих апарата и осталих средстава 

за игру, а чијим кориштењем се не остварују 

новчани или други добици  ................  50,00 КМ.  

 

НАПОМЕНА:      

1.Такса се плаћа у годишњем паушалном 

износу без обзира да ли су средсва набављена у 

првом или другом полугодишту. Обвезник 

комуналне таксе из овог тарифног броја је 

власник, закупопримац, односно носилац права 

кориштења или управљања објектом у  којем су 

смјештена средства за игру из овог тарифног 

броја. 

 

Тарифни број 4. 

1. Такса за привремено кориштење – 

заузимање простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у пословне сврхе по 

заузетом 1 м² површине плаћа се мјесечно како 

слиједи: 

1.1.за привиремно кориштење јавних 

површина у сврху постављања монтажно- 

демонтажних објеката и других привремених 

објеката за обављање пословне дјелатности, 

како слиједи: 

-I зона........................................................1,00 КМ, 

-II зона ......................................................0,80 КМ, 

-III зона .....................................................0,70 КМ, 

-IV – VI зона.............................................0,50 КМ, 

-изван насељеног мјеста   Кнежева .......0,20 КМ, 

-за заузимање (коришћење у пословне сврхе) 

обала ријека............................................0,015 КМ. 

1.2. За постављање љетних башти испред 

угоститељских објеката:   

-I  зона ......................................................2,00 КМ, 

-II  зона......................................................1,50 КМ, 

-III  зона.....................................................1,00 КМ, 

-IV  зона....................................................0,70 КМ, 

-V и VI зона..............................................0,50 КМ.     

1.3. За привремено кориштење јавне површине 

за вршење повремених радњи у изузетним  

приликама плаћа  се дневна такса за 1м² како 

слиједи: 

-у сврху продаје цвијећа и пригодних поклона 

за 8.март  за период 05.03. до 10.03. текуће 

године  (минимално  2 м²).......................5,00 КМ,      

-у сврху продаје честитки, јелки и 

новогодишњег накита за период од 20.12.текуће 

године до 10.01. наредне године (минимално 2 

м²)..............................................................3,00 КМ,  

-за постављање шатора, рингишпила, 

аутодрома, циркуса и сл. на јавним скуповима    

...................................................................1,00 КМ, 

-за обављање трговинске дјелатности и сл. на 

јавним скуповима за м² (минимално 10 м²) 

...................................................................2,00 КМ, 

1.4. За постављање забавних паркова. на јавним 

површинама више  

од један дан плаћа се дневна  комунална такса 

како слиједи: 

-до 500 м² заузете јавне површине 

.................................................................25,00 КМ, 

-преко 500 м² заузете јавне површине 

.................................................................30,00 КМ.  
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2.   За кориштење јавних и других површина 

плаћа се на годишњем нивоу такса: 

2.1.за постављање пултова, изложбених 

витрина, изложбених сталажа, вјешалица и 

сл.испред продајног објекта за сваку витрину и 

дужину пулта, сталаже  и вјешалице од 1 м 

дужног:....................................................50,00 КМ,  

2.2.за постављање расхладних витрина за 

продају индустријски пакованих сокова и 

сладоледа  по расхладном уређају за продајну 

сезону .....................................................40,00 КМ, 

2.3.за кориштење јавних површина за 

постављање пецана испред угоститељских 

објеката према улици по м² 

.................................................................20,00 КМ. 

 

НАПОМЕНА: 

1. Ако се дјелатност обавља изван или 

испред пословних просторија на површинама на 

којима је остварено право трајног коришћења-

власништва, комунлана такса у складу са овим 

тарифним бројем умањује се за 50%. 

2. Зоне по којима се врши обрачун таксе 

прописне су Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту општине Кнежево 

(''Сл.гласник општине Кнежево'', број: 9/16 и 

15/16).                                                                              

 

Тарифни број 5. 

1. За сваки рекламни пано и свјетлећу 

рекламу постављене уз путеве и улице у насељу 

на подручју општине Кнежево, за које 

урбанистичку сагласност издаје надлежни орган 

општинске управе, плаћа се годишња 

комунална такса по м²: 

а) до 1 м²         

-једнострано............................................60,00 КМ, 

-двострано...............................................80,00 КМ, 

б)од 1 до 2 м²                       

једнострано...........................................120,00 КМ, 

двострано..............................................150,00 КМ, 

в) од 2 до 4 м²  

једнострано...........................................210,00 КМ, 

двострано..............................................250,00 КМ, 

г) преко 4 м²    

једнострано...........................................300,00 КМ, 

двострано..............................................350,00 КМ, 

билборди мјесечно ................................50,00 КМ. 

2.За постављање реклама на фасадама зграда  

утврђује се годишња такса у висини 50% 

прописане таксе у подтачки 1. овог тарифног 

броја. 

 

НАПОМЕНА: 

1. Такса и рокови плаћања  из овог 

тарифног броја утврђује се рјешењем којим се 

одобрава постављање рекламних паноа и 

реклама на фасадама.                   

2. Власник изложбеног паноа и реклама на 

фасадама дужан је исте уклонити по налогу 

органа надлежног за комуналне послове у року 

од 15 дана од дана издавања налога о уклањању 

на властити трошак.  

 

Тарифни број 6. 

За кориштење јавних и других површина за 

камповање постављање шатора и друге облике 

привременог кориштења или заузимање јавних 

поворшина по м² плаћа се такса: 

1.за сваку камп приколицу или шатор дневно 

...................................................................1,00 КМ. 

2.за постављање привремених гаража дрварница 

и сличних помоћних објеката постављених без 

грађевинске дозволе мјесечно по м² 

...................................................................0,30 КМ. 

3.дрварница уз стамбене објекте који немају 

дрварнице у склопу стамбене зграде мјесечно 

по м²...........................................................0,20 КМ. 

 

НАПОМЕНА: 

1.Такса из подтачке 1. овог тарифног броја 

плаћа се унапријед прије постављања камп 

приколице или шатора за цијели период 

кориштења. 

2.Такса из подтачке 2. овог тарифног броја 

плаћа се до 31.03. за текућу годину у противном 

надлежни општински орган дужан је издати 

налог за уклањање привремених објеката за које 

није плаћена прописана такса. 
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Тарифни број 7. 

За извођење грађевинских радова који 

изискују прекопавање јавних површина 

(троотоара, улица и зелених површина и сл.) и 

заузимање јавних површина за вријеме грађења 

(одлагање грађевинског материјала) плаћа се 

такса дневно:   

1.за сваки  прекоп саобраћајница по дужном 

метру  .....................................................20,00 КМ, 

2. за сваки прекоп зелене површине по дужном 

метру.......................................................10,00 КМ, 

3.за заузимање 1 м² јавних површина за вријеме 

грађења .....................................................2,00 КМ.                                    

 

НАПОМЕНА: 

1.Такса из овог тарифног броја се плаћа 

приликом добијања одобрења за извођење 

радова или заузимање јавне површине, које 

издаје орган надлежан за комуналне 

послове.Одобрењем се истовремено утврђује 

износ таксе. 

2.Обвезник таксе из овог тарифног броја је 

правно и физичко лице извођач радова или 

корисник јавне површине. 

3.Такса из овог тарифног броја не плаћа се 

када се ради о изградњи и поправци водоводне 

и канализационе мреже, а радове изводи 

предузеће или предузетник коме је мрежа 

предата на управљање и одржавање.  

 

Број: 01-022-4/19 

Датум: 28.02.2019. године           ПРЕДСЈЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), разматрајући 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од накнаде од шума за 2018. годину, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 28.02.2019. године,   д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Плана утрошка средстава од накнаде од 

шума за 2018. годину, са утрошком 

средстава по основу ове накнаде у 

укупном износу од 712.116,40 КМ КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од накнаде од шума за 2018. 

годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 

Број: 01-022-16-3/18 

Датум: 28.02.2019. године           ПРЕДСЈЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 

УТРОШКА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД 

ШУМА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 22.02.2018. године, усвојила је 

План утрошка средстава накнаде од шума за 

2018. годину-у даљем тексту План  („Службени 

гласник Општине Кнежево“, број: 05/18). 

Одлуком о усвајању буџета за 2018. годину 

планирани су приходи по основу накнаде од 

шума у износу од 500.000,00 КМ. У складу са 

Буџетом за 2018. годину и Планом су планирана 

средства у износу од 500.000,00 КМ и иста су 

предвиђена за следеће намјене: 

- Кредитно задужење код НЛБ банке у 

износу од 193.844,74 КМ;  


