
  
         На основу члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник РС“ број: 
4/12) и члана 36. Статута општине Мркоњић Град – пречишћени текст („Службени 
гласник општине Мркоњић Град“ број: 5/10), Скупштина општине Мркоњић Град, на 
32. сједници одржаној  27.04.2012. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
о комуналним таксама 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања 

од плаћања комуналне таксе. 
Члан 2. 

Обвезник плаћања комуналне таксе је корисник права, предмета и услуге за чије  
је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуге за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

Члан 3. 
Приходи од комуналне таксе припадају буџету општине. 

Члан 4. 
Комуналне таксе се утврђују за сљедеће: 
1. Коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, 

књига и других публикација,      
2. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним 

скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким 
средствима, 

3. Истицање рекламе на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и 
билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева,     

4. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других 
објеката привременог карактера, као и картинг стазе, забавне паркове и циркусе,    

5. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, 
6. Држање пловних објеката, пловних направа и других објеката на води, 
7. Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води, 
8. Коришћење ријечне обале у пословне сврхе, 
9. Коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила 

на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом општине Мркоњић 
Град,     

10. Истицање пословног имена на пословним просторијама правног лица,  
предузетника или другог облика организовања. 

Члан 5. 
Поред законом предвиђених случајева од плаћања команлне таксе ослобађају се: 

- Привредна друштва и предузетници у првој години пословања. Физичко лице које 
оствари једном право на ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање 
фирме за једну занатско-предузетничку дјелатност и исту одјави, нема право на ово 
ослобађање у наредних пет година. 



- Занатско предузетничке дјелатности које у години за коју пријављују плаћање 
комуналне таксе за истицање фирме повећају укупан број запослених радника у 
односу на претходни порески период ослобађају се: 

o За укупно увећан број до два радника - 25% од утврђеног износа комуналне 
таксе за истицање фирме, 

o За укупно увећани број од три до пет радника – 40% од утврђеног износа 
комуналне таксе за истицање фирме, 

o За укупно увећан број од шест до десет радника – 75% од утврђеног износа 
комуналне таксе за истицање фирме, 

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. 

- У износу од 50% од утврђене комуналне таксе за истицање фирме ослобађају се 
занатско – предузетничке дјелатности у ванурубаном подручју општине Мркоњић 
Град. 

- Од плаћања комуналне таксе за приређивање музичког програма, односно музике 
уживо  ослобађају се манифестације које се организују у хуманитарне и 
добротворне сврхе. 

Члан 6. 
Одјељење за просторно планирање и комуналне послове општине Мркоњић 

Град појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана  4. 
тачке од 1 до  8. ове одлуке. 

Контрола и наплата комуналне тачке из члана 4. тачка 9. ове Одлуке врши се 
путем аутомата за наплату и овлаштених радника за наплату паркинг простора. 

Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 4. тачка 10. 
ове одлуке спроводи се у складу са прописима којима се уређује порески поступак. 

Члан 7. 
Инспекцијски надзор над спровођењем наплате комуналних такси из члана 4. 

тачке од 1 до 9. ове одлуке врши Одјељење за инспекције општине Мркоњић Град. 
Инспекцијски надзор над спровођењем наплате комуналне таксе из члана 4. тачка 10. 
ове одлуке врши Пореска управа Републике Српске. 

Члан 8. 
Саставни дио ове Одлуке чини Тарифа комуналних такси. 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Мркоњић Град“. 

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама 

број: 02-022-171/05, од 23.12.2005. године, („Службени гласник општине Мркоњић 
Град“ број: 11/05, 7/06, 2/07, 5/08. и 5/11). 

 
Број: 02-022-42/12.      ПРЕДСЈЕДНИК СО, 
Дана, 27.04.2012. године                                                       Миленко Милекић 
 
 



ТАРИФА  КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
 
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 
– у износу од 300 КМ за привредна друштва (укључујући и пољопривредне 
задруге), односно 100 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 02 – Шумарство и сјеча дрвета 
a. Гране 02.1 и 02.2  – Гајење шума и остале сличне дјелатности  и   Сјеча 

дрвета – у износу од 3.000 КМ, 
b. Грана 02.4 – Помоћне услужне дјелатности у шумарству – износу од 500 КМ 

за привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности,  

- Област 03 – Риболов и аквакултура – у износу од 300 КМ за привредна друштва 
(укључујући и пољопривредне задруге), односно 100 КМ за предузетничке 
дјелатности, 

- Област 07 – Вађење руда метала – у износу од 500 КМ, 

- Област 08 – Вађење осталих руда и камена – у износу од 500 КМ, 

- Област 10 – Производња прехрамбених производа – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 11 – Производња пића – у износу од 500 КМ за привредна друштва, односно 
150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 14 – Производња одјеће – у износун  од 500 КМ за привредна друштва, 
односно 100 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 14 – Производња коже и производа од коже – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 16 – Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја;  
производња предмета од сламе и плетарских материјала – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно  150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 18 – Штампање и умножавање снимљених записа – у износу од  200 КМ, 

- Област 22 – Производња производа од гуме и пластичних маса – у износу од 500 
КМ за привредна друштва, односно  150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 23 – Производња осталих производа од неметалних минерала – у износу од 
500 КМ за привредна друштва, односно 150 КМ за  предузетнчке дјелатности, 

- Област 25 – Производња готових металних производа, осим машина и опреме – у 
износу од  500 КМ за привредна друштва, односно 150 КМ за предузетничке 
дјелатности, 

- Област 27 – Производња електричне опреме – у износу од  500 КМ за привредна 
друштва, односно 150 КМ за  предузетничке дјелатности, 



- Област 31 – Производња намјештаја -  у износу од 500 КМ за привредна друштва, 
односно  150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 32 – Остала прерађивачка индустрија – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 33 – Поправка и инсталација машина и опреме – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 35 – Производња и снабдјевање електичном енергијом, гасом, паром и 
климатизација – у износу од 3.000 КМ, 

- Област 36 – Прикупљање, пречишћавање и санбдјевање водом – у износу од 2.000 
КМ, 

- Област 37 – Канализација – у износу од 2.000 КМ, 

- Област 38 – Прикупљање отпада, дјелатност обраде и одлагања отпада; рециклажа 
материјала- у износу од 2.000 КМ, 

- Област 41 – Изградња објеката високоградње – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 42 – Изградња објеката нискоградње – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 43 – Специјализоване грађевинске дјелатности – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 150 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 45 – Трговина на велико и на мало моторним возилима; поправка моторних 
возила и мотоцикла: 

a. Грана 45.1 – Трговина моторним возилима – 2000 КМ, 
b. Грана 45.2 – Одржавање и поправка моторних возила -  у износу од 500 КМ 

за привредна друштва, односно 150 КМ за предузетничке дјелатности, 
c. Грана 45.3 – Трговина дијеловима и прибором за моторна возила – у износу 

од 500 КМ за привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке 
дјелатности, 

- Област 46 – Трговина на велико, осим трговине моторним возилима – у износу од 
2.000 КМ, 

- Област 47 – Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима  
a. Грана 47.1 – Трговина на мало у неспецијализованим продавницама – у 

износу од 500 КМ за привредна друштва, односно 200 КМ за предузетничке 
дјелатности, 

b. Грана 47.3 – Трговина на мало моторним горивима у специјализованим 
продавницама – у износу од 2.500 КМ, 

c. Грана 47.4 – Трговина на мало информационом и комуникационом опремом 
у специјализованим продавницама – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 200 КМ за предузетничке дјелатности, 

d. Грана 47.5 – Трговина на мало осталом опремом за домаћинство у 
специјализованим продавницама – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 



e. Грана 47.6 – Трговина на мало производима за културу и рекреацију у 
специјализованим продавницама – у износу у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

f. Грана 47.7 – Трговина на мало осталом робом у специјализованим 
продавницама , у износима како слиједи: 

i. Разреди 47.71 и 47.72 – Трговина на мало одјећом у специјализованим 
продавницама и Трговина на мало обућом и робом од коже у 
специјализованим продавницама – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

ii. Разред 47.73 – Апотеке – у износу од 300 КМ, 
iii.  Разред 47.75 – трговина на мало козметичким и тоалетним 

препаратима у специјализованим продавницама – у износу од  500 КМ 
за привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке 
дјелатности, 

iv. Разред 47.76 – Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, 
ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у 
специјализованим продавницама – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

v. Разред 47.77 – Трговина на мало сатовима и накитом у 
специјализованим продавницама – у износу од  500 КМ за привредна 
друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

vi. Разреди 47.78 и 47.79 – у износу од 500 КМ за привредна друштва, 
односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности  

g. Грана 47.8 – трговина на мало на тезгама и пијацама – у износу од 100 КМ, 

- Област 49 – Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт:   
a. Грана 49.3 – Остали копнени превоз путника: 

i. Разред 49.32 – Такси превоз – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

ii. Разред 49.39 – Остали копнени превоз путника – у износу од 500 КМ 
за привредна друштва, односно 200 КМ за предузетничке дјелатности, 

b. Грана 49.41 – Друмски превоз робе – у износу од 500 КМ за привредна 
друштва, односно 200 КМ за предузетничке дјелатности, 

- Област 53 – Поштанске и курирске дјелатности – у износу од 3.000 КМ, 

- Област 55 – Смјештај  
a. Грана 55.1 – Хотелски смјештај – у износу од  500 КМ, 
b. Грана 55.2 – Одмаралишта и остали смјештај за кућни одмор – у износу од 

500 КМ за привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке 
дјелатности, 

- Област 56 – Дјелатност припреме и послуживања хране и пића:  
a. Грана 56.1 – Дјелатност ресторана и услуге доставе хране: 

i. Ресторани – у износу од 500 КМ за привредна друштва, односно 200 
КМ за предузетничке дјелатности, 

ii. Пекотеке, гостионице, бурегџинице, роштиљнице, пицерије, 
печењаре, ресторани брзе хране, мјеста за припрему оброка за 



конзумирање изван објекта припреме – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности,  

b. Грана 56.2 – Дјелатност кетеринга и остале дјелатности припреме и 
послуживања хране – у износу од 500 КМ за привредна друштва и свадбене 
салоне, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности,  

c. Грана 56.3 – Дјелатност припреме и послуживања пића: 
i. Барови и дискотеке – у износу од  2.500 КМ, 
ii. Конобе, бифеи, коктел-барови, кафане, барови за припрему воћних 

напитака – у износу од 200 КМ, 

- Област 58 – Издавачке дјелатности  - у износу од 500 КМ за привредна друштва, 
односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности ,  

- Област 60 – Емитовање програма  
a. Грана 60.1 – Емитовање радио програма – у износу од 200 КМ, 
b. Грана 60.2 – Емитовање телевизијског програма – у износу од 500 КМ, 

- Област 61 – Телекомуникације – у износу од  5.000 КМ, 

- Области  62 и 63 – Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће 
дјелатности   и  Информационе услужне дјелатности – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 64 – Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих 
фондова – у износу од 3.000 КМ, 

- Област 65 – Осигурање,  реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног 
социјалног осигурања – у износу од 3.000 КМ,  

- Област 69 – Правне и рачуноводствене дјелатности 
a. Грана 69.1 – Правне дјелатности: 

i. Адвокатске канцеларије – у износу од 500 КМ, 
ii. Нотарске канцеларије – у износу од 700 КМ, 

b. Грана 69.2 – Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; 
дјелатности савјетовања који се односе на порез – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 71 – Архитекстонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и 
анализа: 

a. Грана 71.1 – Архитектонске и инжењерске дјелатности и са њима повезано 
техничко савјетовање:  

i. Разред 71.11- Архитектонске дјелатности, у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 150 КМ за предузетничке дјелатности 

ii. Разред 71.12 – Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко 
савјетовање – у износу од 500 КМ за привредно друштво, односно 150 
КМ за предузетничке дјелатности; 

- Област 71.2 – Техничко испитивање и анализа – у износу од 500 КМ, 

- Област 74 – Остале стручне, научне и техничке дјелатности – у износу од 200 КМ, 

- Област 75 – Ветеринарске дјелатности – у износу од  300 КМ, 



- Област 77 – Дјелатности изнајмљивања и давања у закуп – у износу од 500 КМ за 
привредна друштва, односно 200 КМ за  предузетничке дјелатности, 

- Област 85 – Образовање:  
i. Разред 85.53 – Дјелатност возачких школа – у износу од 200 КМ, 

- Област 86 – Дјелатност здравствене заштите – у износу од  300 КМ, 

- Област 87 – Дјелатност социјалне заштите у установама са смјештајем – у износу од 
300 КМ, 

- Област 92 – Дјелатност коцкања и клађења, привредна друштва или пословне 
јединице – у износу од  2.000 КМ,  

- Област 93 – Спортске, забавне и рекреативне дјелатности: 
i. Разреди 91.13 и 93.19 – Фитнес центри и Остале спортске дјелатности 

– у износу од  500 КМ за привредна друштва, односно 200 КМ за   
предузетничке дјелатности,  

- Област 95 – Поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство  
a. Грана 95.1 – Поправка  рачунара и комуникационе опреме – у износу од 200 

КМ, 
b. Грана 95.2. – Поправка предмета за личну употребу и домаћинство 

i. Разреди 95.21 и 95.22 – Поправка електорнских уређаја за широку 
потрошњу  и  Поправка апарата за домаћинство и опреме за кућу и 
башту  -  у износу од 200 КМ, 

ii. Разреди  95.23 и 95.25 – Поправка обуће и производа од коже  и  
Поправка сатова и накита  -  у износу од 100 КМ, 

- Област 96 – Остале личне услужне дјелатности: 
i. Разред 96.01  - Прање и хемијско чишћење производа од текстила и 

крзна – у износу од 200 КМ, 
ii. Разред 96.02 – Фризерски и други третмани за уљепшавање – у износу 

од 200 КМ,  
iii.  Разред 96.03 – Погребне и припадајуће дјелатности – у износу од 200 

КМ, 
iv. Разред 96.04 – Дјелатност за његу и одржавање тијела – у износу од 

200 КМ, 

- Остале непоменуте дјелатности у овој одлуци: правна лица - 500 КМ, 
предузетничко-занатске дјелатности – 200 КМ.  

 
НАПОМЕНА: 

� Обвезници плаћања комуналне таксе за истицање пословног имнена су правна лица 
као и све њихове пословне јединице, односно њихови други дислоцирани дјелови, 
који дјелатност обављају на подручју општине Мркоњић Град,  као и занатско – 
предузетничке дјелатности (у даљем тексту: предузетници) и њихови издвојени 
пословни простори на подручју општине Мркоњић Град. 



� Износ комуналне таксе за истицање пословног имена за издвојене пословне 
јединице, односно издвојене пословне просторе, а који су саставни организациони 
дијелови правног лица или предузетника, чије је и сједиште на подручју ове 
општине, одређује се у износу од 50% од утврђеног износа за првно лице или 
предузетника за сваку пословну јединицу.  
� Обавезник комуналне таксе дужан је пријавити таксену обавезу најкасније до 31. 

марта текуће године, а уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године. 
� Обавезник који у току текуће године региструје пословну дјелатност, за коју се плаћа 

комунална такса из предходног члана ове Одлуке, дужан је у року 15 дана од дана почетка 

обављања дјелатности пријавити таксену обавезу сразмјерно броју мејесеци до краја 

календарске године и уплатити утврђени износ таксе најкасније до краја године. 
 
 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 2 
 
1. За кориштење простора на јавним површинама испред пословног простора у 

пословне сврхе по заузетом  1 м2 јавне површине утврђује се дневна комунална 
такса у износу: 
- Прва зона......................................................................     0,30 КМ 
- Друга зона.......................................................................   0,20 КМ 
- Остале зоне......................................................................  0,10 КМ 
 

2. За извођење грађевинских радова који изискују раскопавање улица, заштитног 
појаса улице, плочника, паркова и других јавних површина плаћа се комунална 
такса у износу и то:  
1. За радове на подземним и надземним  инсталацијама и сличним објектима по 1м2 
раскопане површине ( паркови, улице, заштитног појаса улице, плочника, паркова и 
других јавних површина ) плаћа се комунална такса у износу од 10,00КМ. 
2. За заузимање 1м2 јавне површине и тротоара за вријеме грађења плаћа се 
комунална такса у износу од 0,30КМ/дневно.  
 

3. За привремено кориштење дијела јавне површине у сврху продаје новогодишњих 
честитки, накита и пригодних новогодишњих поклона у периоду од 15.12. текуће 
године до 15.01. наредне године и продаје цвијећа и пригодних поклона за 8. март у 
периоду од 05.03. до 10.03. текуће године, утврђује се дневно по заузетом 1 м2 
површине комунална такса у износу: 
- Прва зона.......................................................................     5,00 КМ 
- Друга зона.......................................................................    4,00 КМ 
- Остале зоне......................................................................   3,00 КМ 

 

4. За привремено кориштење јавних површина за постављање продајних мјеста у 
сезонском периоду, а у сврху продаје сладоледа, кокица и кестена утврђује се 
комунална такса у износу од 20,00 КМ мјесечно.  

5. За привремено кориштење јавних површина у сврху излагања награда у вези са 
разним наградним играма (аутомобили и слично) као и презентација производа, 



само у првој зони утврђује  се дневно комунална такса за један дан по 1 м2 у износу 
од 5,00 КМ/дневно,  

 

6. За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других 
објеката привременог карактера, као и картинг стаза, забавних паркова и циркуса   
на зато одређеним мјестима утврђује се комунална такса у износу од  1,00 КМ/1 м2 
заузете површине дневно. 
 

7. За кориштење јавних површина за постављање шатора и штандова за продају или 
привремену другу употребу приликом одржавања манифестација забавног 
карактера утврђује се комунална такса у износу: 

a. за шаторе - 1 КМ по м² заузете површине, 
b. за штандове – 5 КМ по м² заузете површине. 

 

8. За коришћење витрина и других излога ради излагања робе ван пословних 
просторија утврђује се такса у износу од 50,00 КМ  по  1 м²  заузете површине 
годишње. 

 

9. За кориштење слободних површина за потребе одржавања корида, косидбе и 
зборова (изузев  у кругу вјерских објеката) организатор плаћа дневну комуналну 
таксу у износу  од  500,00 КМ 

 

10. За привремено кориштење јавне површине у сврху промотивних активности и 
оглашавања, изузев промотивних активности и оглашавања у хуманитарне и 
добротворне сврхе, (штандови, столови и сл.) плаћа се дневно  по 1 м2 комунална 
такса  у износу од  20,00 КМ. 

 
 
НАПОМЕНА: 
� Таксу из овог тарифног броја плаћа физичко или правно лице које користи право по 

основу ове одлуке, по одобрењу Одјељења за просторно планирање и  комуналне 
послове. Одобрењем се истивремено утврђује и висина комуналне таксе за 
обвезника плаћања комуналне таксе. 
� За одређивање висине комуналне таксе на територији општине Мркоњић Град, а 

које су у зависности од зоне, исте су одређене Одлуком о грађевинском земљишту. 
� Обвезници плаћања комуналних такси из овог тарифног броја из тачака 1., 4. и 8.  

плаћају до 5-ог у мјесецу за претходни мјесец, а у случају кашњења зарачунава им 
се затезна каматна стопа у складу са прописима који регулишу ову област. 
Комунална такса по основу тачке 2. се плаћа од дана пријаве извођење радова, а за  
тачке 3., 5., 6., 7. и  9. приликом издавања одобрења за привремено кориштење јавне 
површине. 
� Обавеза плаћања таксе из тачке 2. овог тарифног броја не односи се на прекопавање 

саобраћајница у случају када се ради о изградњи секундарне и примарне водоводне 
и канализационе мреже која се полаже дужином улице.  

 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 3   
 



 
За приређивање музичког програма, односно држања музике уживо у угоститељским 
објектима, укључујући и терасе и башче угоститељских објеката утврђује се комунална 
такса у износу од 10,00КМ по једном дану. 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
� Таксу за приређивање музичког програма – музике уживо утврђује посебним 

рјешењем Одјељење за просторно уређење и  комуналне послове.   
� Обвезник комуналне таксе по основу овог тарифног броја таксу плаћа унапријед за 

један мјесец. 
 
 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 4 
  
За истицање реклама и рекламних паноа на јавним и другим површинама утврђује се 
годишња комунална такса у износу: 
1. За рекламе површине до 2 м²:  

a. једнострано – 100 КМ, 
b. двострано – 200 КМ. 

2. За рекламе површине од 2 до 4 м²: 
a. једнострано – 300 КМ, 
b. двострано – 400 КМ. 

3. За рекламе преко 4 м²: 
a. једнострано – 500 КМ, 
b. двострано – 600 КМ. 

4. За рекламе изграђене на фасадама објекта / зграда/ и потпорним зидовима плаћа се 
за сваки квадратни метар површине рекламе као и за сваку започету површину до 
једног м2  годишње  50,00 КМ. 

 
НАПОМЕНА 
 
� Одобрење за кориштење јавних и других површина за постављање рекламног паноа, 

односно истицање рекламе издаје Одјељење за просторно планирање и  комуналне 
послове, којим се истовремено утврђује и висина таксене обавезе. 
� Захтјев за постављање рекламног паноа, односно истицање рекламе подноси се   

Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, најкасније три дана 
прије постављања рекламног паноа, односно истицања рекламе. 
� Такса из овог тарифног броја плаћа се посебно за сваки постављени рекламни  пано, 

односно истакнуту рекламу. 
� Такса се плаћа сразмјерно времену коришћења права, предмета или услуга, до 

31.03. за сваку наредну годину. 
 



ТАРИФНИ БРОЈ  5 
 
1. За коришћење паркинг простора за паркирање моторних возила на паркиралиштима 

врши се наплата са сљедећим временским ограничењима: 
- У времену од 7,00 – 21.30 часова 0,50 КМ за први час паркирања, а за сваки 

наредни час паркирања по 1,00 КМ. 
- Цјелодневна карта за паркирање износи 4,00 КМ 
- Цијена мјесечне паркинг карте која се може користити на свим паркиралиштима 

износи 55,00 КМ, а годишње 550,00 КМ, 
- Цијена повлашћене карте за станаре зграда износи 5,00 КМ мјесечно или 50,00 

КМ годишње. 
 

2. За прекорачење допуштеног времена паркирања и неистицање паркинг карте 
утврђује се такса у износу: 
- За прекорачење допуштеног времена паркирања  накнада у износу од 10,00 КМ, 
- За неистицање паркинг карте  накнада у износу од 20,00 КМ. 

 

3. За  деблокирање возила утврђује се такса у износу: 
- блокирање и деблокирање камиона, аутобуса, прикључног возила и радног 

строја..............................................................................................................50,00 КМ, 
- блокирање и деблокирање путничких возила.............................................40.00 КМ, 
- блокирање и деблокирање возила на паркиралишту под наплатом.........30.00 КМ. 

 

4. Цијена резервисаног паркинг мјеста износи 55,00 КМ за један мјесец, а годишње 
550,00 КМ. 

 
НАПОМЕНА: 
 
� Комуналну таксу по основу овог тарифног броја плаћа физичко или правно лице 

које користи право по основу ове одлуке. 
� Корисници права из претходне тачке мјесечне и годишње карте плаћају по 

испостављеним фактурама, а најкасније седам дана од дана њеног пријема. Дневне 
и временски ограничене карте плаћају се путем наплатних аутомата, који се налазе 
на просторима предвиђеним за паркирање. 
� Контролу наплате таксе из овог тарифног броја врши Одсјек за паркинге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 7. Закона о 
комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12),  којим је 
дефинисано да акт о утврђивању комуналне таксе доноси скупштина општине јединице 
локалне самоуправе, којим се утврђују врста, висина, рокови, начин плаћања и 
ослобађања од плаћања комуналне таксе у јединицама локалне самоуправе. 
 
РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
 

Важећа Одлука о комуналним таксама („Службени гласник општине Мркоњић 
Град“, број: 11/05) донесена у складу са Законом о комуналним таксама СР Босне и 
Херцеговине („Службени лист СР БиХ“ број: 21/77, 35/88 и 26/89), као јединим 
важећим законским актом који је регулисао ову област. 
У претходној години, од стране НСРС усвојен је Закон о комуналним таксама 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12), те је чланом 14. 
наведеног закона прописана обавеза јединица локалне самоуправе да ускладе своје 
одлуке са овим законом. 

Због значаја материје коју третира Одлука о комуналним таксама, иста се у 
скупштинску расправу упућује у нацрту. 

На 31. сједници Скупштине општине, приликом разматрања ове Одлуке у форми 
нацрта дате су одређене примједбе, приједлози и сугестије наведене у записнику и 
задужен је предлагач да исте размотри приликом израде приједлога ове Одлуке. 

Предлагач је размотрио примједбе и приједлоге и заузео став: 
- да је неприхватљив приједлог за смањење износа комуналне таксе за дјелатност 

телекомуникација (област 61) са 5.000 на 3.000 КМ из разлога што би то 
произвело додатне захтјеве у другим обастима за смањење комуналне таксе тако 
да је прихватљивије да комуналне таксе код дјелтности производње електричне 
енергије, телекомуникација, банкарства, промета нафте, осигурања, шумарства, 



поштанског саобраћаја и слично, остане на истом нивоу као и у претходној 
Одлуци која је још на снази; 

- дјелимично се прихвата приједлог да се прецизно одреди висина комуналне 
таксе за истицање фирме када су у питању пословне јединице (нпр. ШГ 
„Лисина“, РЈ „Електродистрибуција“, РЈ Телеком и др.), тако да пословне 
јединице или други облици организовања чије је сједиште изван подручја 
општине Мркоњић Град плаћају комунану таксу у износу утврђеном у тарифном 
броју 1. за истицање пословног имена, док оне пословне јединице које имају и 
сједиште правног лица на подручју ове општине, плаћају по основу издвојене 
пословне јединице или пословног простора 50% од утврђеног износа за ту 
дјелатност, а што је све прецизирано у члану 4. тачка 10. и у дијелу напомена иза 
тарифног боја 1. алинеја 2; 
Није прихватљив други дио овог приједлога да се тарифни број 1. не треба 
односити на пословне јединце привредних друштава које немају својство 
правног лица из разлога што се на тим пословним јединицама, односни њиховим 
пословним просторијама истиче пословно име правног лица или предузетника у 
чијем су они саставу, а за што је и прописана обавеза по члану 6. Закона о 
комуналним таксама, из чега произилази и обавеза плаћања таксе која се, по 
закону плаћа на свако истакнуто пословно име на пословним просторијама; 

- примједба да су комуналне таксе превисоке и да не иду у прилог стварања 
пословног амбијента код производних предузећа, пољоприврдних задруга, 
трговина које продају пољопривредне производе, паушално је постављена и без 
аргумената, обзиром да висина комуналне таксе је у нивоу сусједних општина и 
других општина које су приближно у истом рангу развијености; 

- такође, неоснована је примједба да се на исти начин не требају третирати 
привредна друштва из области нискоградње која, примјера ради имају 10 или 
300 запослених рдника, као трговачке радње од 10 или 500 м2 пословног 
простора, из разлога што трговине са 10м2 углавном спадају у предузетнике, а 
од 500 м2 су приврдна друштва, а слично је и са области нискоградње. 
Уосталом, износи комунални такси у овим областима је различит, јер је за 
предузећа предложено 500 КМ, а за предузетнике 150КМ или 200 КМ, те као 
такви нису превисоки ни за предузећа ни за предузетнике; 

- прихваћен је приједлог да се у тарифном броју 1, у области 71 предвиди износ 
комуналне таксе за предузетнике у овој области као и у области грађевинарства, 
у износу од 150 КМ, а за правна лица 500 КМ; 

- није оправдана примједба да је превисока такса из тарифног броја 5. у износу од 
40 КМ за блокирање и деблокирање путничког возила из разлога што такса за 
паркинг простор износи свега 0,50 КМ за први час, односно 1,00 КМ за сваки 
наредни час паркирањс, а такса за блокаду, односно за деблокаду возила има 
своју сврху да власници возила створе навику да и у мањим срединама требају 
плаћати таксу за паркирање возила и тако не дозволити да плаћају таксу за 
блокирање, односно деблокирање возила. 

У односу на нацрт предлагач је извршио допуну у члану 6. Одлуке којом је 
дефинисао д контролу и наплату комуналне таксе за паркирање возила врши овлаштена 
служба, а наплата се обавља путем аутомата за паркинг. Такође, извршено је смањење 



комуналне таксе код области 14. са 200 КМ на 150 КМ за предузетничке дјелатности, 
код области 47, разред 47.3 која се односи на апотеке са 500 КМ на 300 КМ и код 
области 75 – ветеринарске дјелатности са 500 КМ на 300 КМ, док је извршено повећање 
код области 92 која се односи на дјелатност коцкања и клађења организованих кроз 
привредна друштва или пословне јединице са 1.500 КМ на 2.000 КМ. Тарифни број 6. је 
изостављен, а односио се на држање игара на срећу и забаву у угоститељском 
објектима из разлога што ова врста наплате комуналне таксе није предвиђена законом о 
комуналним таксама. У односу на нацрт, код тарифног броја 5 изостављена је наплата 
комуналне таксе као мјесечне уличне карте за плаћање паркирања у једној улици. 

 
У прилогу овог приједлога Одлуке достављамо табелу из  које су видљиви упоредни 

подаци колики су износи комуналне таксе по садашњој Одлуци која је на снази и 
комуналне таксе која се предлаже овом Одлуком. 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
Предлажемо да Скупштина прихвати нацрт Одлуке о комуналним таксама. 

 
ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УПОРЕДНИХ ИЗНОСА КОМУНЛАНИХ ТАКСА 

ТАРИФНИ БРОЈ  ПО ВАЖЕЋОЈ ОДЛУЦИ ПО ПРИЈЕДЛОГУ ОДЛУКЕ 
Тарифни број 1. – 
истицање фирме 

  

-производња и 
дистриб.електр.енер 
- телекомуникције 
- банкарске услуге 
- промет нафте 
- осигурање 
- газдовање шумама 
- поштански саобра. 
- угоститељска дјел. 
 
 
 
- трговинска дјел. 
 
 
- усл. дјелатности 
 
 
 
-производно занатс. 
дјелатности 
- апотеке 

 
                3.000 КМ 

5.000 КМ 
3.000 КМ 
2.500 КМ 
3.000 КМ 
3.000 КМ 
3.000 КМ 

3.000 КМ ноћни барови 
2.000 КМ диско бар 
   365 КМ хотели 
   185 КМ остали 
185 КМ самопослуга 
185 КМ продавнице бутици 
185 КМ остало 
185 КМ стоматолошке и 
               љекарске оргидац 
185 КМ адвокат 
185 нотари 
185 КМ сви 
 
185 КМ 

 
                   3.000 КМ 

5.000 КМ 
3.000 КМ 
2.500КМ 
3.000 КМ 
3.000 КМ 
3.000 КМ 

2.500 КМ диско- барови 
   500 КМ хотел 
200-500 КМ посл. хране и пића 
 
2.000 КМ- трговина на велико 
200-500 КМ трговина на мало 
 
300 КМ дјел. здравствене зашт. 
 
500 КМ адвокатске дјелатности 
700 КМ нотарске дјелатности 
100 КМ-200 КМ сви 
 
300 КМ 



Тарифа бр. 2 
коришт.јавних 
површина 
-прекопавање улица 
-корида, косидба 
-новогод. накит 
 
- сладо,кокице,кест.  
- шатори-штандови 

 
 
I зона 0,50,II 0,30, III 0,10 
 10 КМ/м2 
100 КМ дневно 
I зона 5КМ/м2, II4KM/м2, 
III 3KM/ м2 
20 КМ/мјесечно 
1КМ/м2 дневно 

 
 
I зона 0,30/м2, II 0,20, III 0,10 
  10 КМ/м2 
500 КМ 
I зона 5/м2, II 4/м2, III 3/м2 
 
20 КМ/мјесечно 
1КМ/м2 – шатори 
5КМ/м2 - штанд 

Тарифа бр. 3. 
- приређивање 
музичког програма 

3 КМ/1 дан 
25 КМ/ по једном викенду 
100 КМ/ зборови  

 
10 КМ/ дневно 

Тарифа бр. 4. 
- истицање реклама 
и паноа (годишње) 
 
 
 
-рекл. на потпорном 
зиду и фасадама 
 
ТРИФНИ БРОЈ 

 
I зона 40КМ/м2, II 30/м2, 
III 20/м2 
 
 
 
30КМ/м2 годишње 
 
ПО ВАЖЕЋОЈ ОДЛУЦИ 

-до 2м2,једнострано 100КМ 
              двострано    200 КМ 
-од 2-4м2,једнострано 300КМ 
                  двострано 400 КМ 
-преко 4м2, једнострано 500КМ 
                   двострано 600 КМ 
50 КМ/м2 годишње 
 
ПО ПРИЈЕДЛОГУ ОДЛУКЕ 

Тарифа бр. 5. 
- коришћење 
паркинг простора 
 
 
 
 
 
 
- прекорачење 
времена паркинга 
 
 
- блокаде, деблокир 
 
 
 
- резервисани парк. 

од7-21,30ч–0,50КМ за први 
час 
од7-21,30 ч–1КМ за сваки 
наредни 
цјелодневни 4 КМ 
мјесечна 55 КМ 
годишња 550 КМ 
за станаре 5КМ/мјесечно 
                  50 КМ годишње 
 
 
10 КМ прекорачење 
20 КМ неистицање 
50 КМ камион, аутобус 
40 КМ путничко возило 
30 КМ блокирање на 
паркингу под наплатом 
55 КМ мјесечно 
550 годишње 

од7-21,30ч–0,50КМ за први час 
 
од7-21,30ч–1Км за сваки 
наредни 
цјелодневни 4 КМ 
мјесечна 55 КМ 
годишња 550 КМ 
за станаре 5КМ/мјесечно 
                  50 КМ годишње 
 
 
10 КМ прекорачење 
20 КМ неистицање 
50 КМ камион, аутобус 
40 КМ путничко возило 
30 КМ блокирање на паркингу 
под наплатом 
55 КМ мјесечно 
550 годишње 

 


