
На основу члана 7.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), и члана 11. Статута 

Општине Петровац,Скупштина општине је на сједници одржаној дана 18.09.2012. 
донијела: 
 

             О Д Л У К У 
                                                       о комуналним таксама 
 
 
 
 

Члан 1. 
 

Одлуком о комуналним таксама (у даљем тексту: Одлука), прописује се врста, 

висина, рокови и начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе. 
 

Члан 2. 
 

Плаћање комуналне таксе вршиће се у складу са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Обвезници плаћања комуналне таксе су: привредна друштва (ортачка, 

командитна, друштва са ограниченом одговорношћу, акционарска, 

предузетници који обављају занатско-предузетничку дјелатност и другу 

дјелатност и користе предмете и услуге који подлијежу плаћању комуналне 

таксе. 
Члан 4. 

 

1. Комунална такса се утврђује за: 

а) Коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, 

књига и других публикација. 

б) Приређивање музичких програма у угоститељским објектима и масовним 

скуповима, осим музике која се репродукује електронским и механичким 

средствима. 

в) Истицање реклама на јавним и другим површинама,  

г) Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и других 

објеката привременог карактера, као и 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. 



2. Изузетно, у случају да у складу са посебним прописом наплаћује закуп, не 

може се за кориштење истог простора на јавној површини, наплатити комунална 

такса из става 1. тачка а) овог члана. 

3. За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог члана, за које је 

прописано плаћање комуналне таксе, не може се уводити друга посебна 

накнада. 
 

Члан 5. 
 

1. Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање таксе. 

2. Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга 

за чије коришћење је прописано плаћање таксе. 

3. Таксене обавезе из члана 4. став 1. тачка а) до тачке ж) ове Одлуке 

застарјевају истеком двије године од дана настанка обавезе, а на застарјелост 

таксене обавезе из члана 4. став 1. тачка з) ове Одлуке, примјењују се прописи 

којима се уређује порески поступак. 
 

Члан 6. 
 

1. Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења 

надлежног органа дужан је да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља 

дјелатност истакне пословно име. 

2. Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог 

обвезника, такса се плаћа само за једно пословно име. 

3. Пословно име се истиче најкасније даном почетка обављања дјелатности. 
 

Члан 7. 
 

Од плаћања комуналне таксе ослобођени су: 

а) Институције БиХ, 

б) Органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединице локалне 

самоуправе. 

в) Акредитоване међународне организације, 

г) Дипломатска и конзуларна представништва. 

д) Организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској. 

ђ) Лица којима је рјешењем Начелника општине признато својство члана 

породице погинулог, умрлог, несталог или заробљеног борца,ратни воји 

инвалиди и цивилне жртве рата. 



 Захтјев за ослобађање у случајевима из става 1. тачка ђ) овог члана 

подноси се Служби за социјалну заштиту,прије истека рока за пријављивање, 

односно плаћање таксене обавезе. 
 

Члан 8. 
 

Комуналне таксе из члана 4. тачка а), б), в), г), утврђује се сразмјерно времену 

коришћења права, предмета или услуга, а комуналне таксе из члана 4. тачка д и 

ђ), Одлуке, утврђује се у годишњем износу. 
 

Члан 9. 
 

1. Стручни сарадник начелника Општине Петровац за привреду и пољопривреду 

појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе прописане 

овом Одлуком у одредбама члана 4. тачка а) до ђ). 

2. Против рјешења из става 1. овог члана, обвезбик може изјавити жалбу 

Начелнику општине на начин прописан Законом о општем управном поступку. 
 

Члан 10. 
 

1. Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе прописане чланом 

4. став 1. до з.) Одлуке, спроводи се у складу са прописима којима се уређује 

порески поступак. 

2. Обвезник комуналне накнаде из става 1. овог члана, дужан је пријавити 

таксену обавезу најкасније до 31. марта текуће године, а уплату извршити у два 

дијела , с тим да прву половину уплатити најкасније до 31.марта, а другу 

најкасније до 30.јуна текуће године. 
 

3. Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална 

такса из члана 4. став 1. тачка з) 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 утврђен износ таксе, најкасније 

до краја године. 

4. Порески обвезник који трајно одјави дјелатност у току календарске године, а 

платио је комуналну таксу у складу са ставом, 2) овог члана, има паво на поврат 

више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 

године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак. 
 

Члан 11. 
 

Стручни сарадник начелника општине Петровац за привреду и пољопривреду, дужно 

је у року од пет дана од дана доношења рјешења за рад, а у складу са Законом 



о занатско-предузетничкој дјелатности („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

117/11.), један примјерак рјешења доставити Пореској управи 
 

Члан 12. 
 

Принудна наплата комуналне таксе проводи се по прописима који регулишу 

принудну наплату пореза грађана. 
 

Члан 13. 
 

 

Надзор над спровођењем члана 4. тачка з) ове Одлуке, врши Пореска управа 

Републике Српске. 

ЧланЧланЧланЧлан    14. 
 

Саставни дио ове Одлуке је Тарифа комуналних такса у прилогу. 
 

ЧланЧланЧланЧлан    15. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним 

таксама („Службени гласник општине Петровац“, бр. 03/07)). 
 

ЧланЧланЧланЧлан    16. 

Одлука о комуналним таксама ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Петровац“ бр:05/12. 

                                                                                                 Предсједник СО 

 
                                                                                                  Грбић Милан,с.р. 

Достављено: 

1. Начелник, 
2. Стручни сарадник за привреду и пољопривреду, 

3. СО, 

4. а/а__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

Тарифни број 1. 

За свако истицање пословног имена правног лица на пословним просторијама, 

плаћа се комунална такса у годишњем износу, и то: 

За привредна душтва која су као правна лица носиоци права и обавеза у смислу 

Закона о привредним друштвима: 
 

� Привредна душтва из области промета нафте и нафтних деривата 

која се не налазе уз асвалтни локални пут ........................................................300 КМ 

� Привредна душтва за експлоатацију камена, пијеска и шљунка ......200 КМ 

� Привредна друштва и пословне јединице и други облици привредних 

друштава за телекомуникације ..........................................................................250 КМ 

� Привредна друштва из области узгоја,заштите и експлоатације шуме....... 250 КМ 

� Привредна друштва из области резане грађе – пилане .......................200 КМ 

� Дрвопрерађивачка привредна друштва, финална прерада ................200 КМ 

� Привредна друштва из области грађевинарства ................................. .200 КМ 

� Бетонаре ............................................................................................................200 КМ 

� Привредна друштва из области трговине на велико .............................200 КМ 

� Привредна друштва из области трговине на мало ................................200 КМ 

� Привредна друштва из области угоститељства .....................................180 КМ 

� Представништва иностраних правних лица ........................................... 300 КМ 

� Банке, филијале, експозитуре .....................................................................300 КМ 

� Осигуравајућа друштва-представништва.....................................................200 КМ 

� Шпедиције и њихова представништва ......................................................200 КМ 

� Привредна друштва из области превоза лица у друмском саобраћају150 КМ 

� Привредна друштва из области графичке и издавачке дјелатности ....100 КМ 

� Привредна друштва из области посредовања ..........................................100 КМ 

� Привредна друштва из области пољопривредне производње .............. 50 КМ 

� Остала привредна друштва .............................................................................150 КМ 

За сваку издвојену пословну просторију која је саставни дио предузећа плаћа се 

такса 50% од утврђеног износа за одређену дјелатност. 
Тарифни број 2. 

За радње у којима физичка лица – предузетници, обављају предузетничку 

дјелатност: 

А) Угоститељски објекти 

а) Група кампова (камп, хотел, преноћиште, ловачка кућа, услуга у 

ванурбаним неуређеним условима, планински дом, апартман соба за 

изнајмљивање, кућа за одмор, сеоско домаћинство, одмаралиште).........10 КМ 

б) Група ресторани (ресторан) ........................................................................... 70 КМ 

г) Група ресторани (пекотека, гостионица, ћевапџиница, 



роштиљница, бурегџиница, пицерија, објекат брзе хране)............................50 КМ 

д) Група ресторани посластичарница, домаћа кухиња ..................................30 КМ 

ђ) Група барови (кафана, кафе бар, бар на отвореном, пивница, 

винарија, бифе, крчма, коноба) ............................................................................70 КМ 

ж) Ноћни клуб, ноћни бар, диско бар, диско-клуб, дискотека ......................200 КМ 

Комунална такса предузетницима који обављају занатско-предузетничку 

дјелатност сезонски, утврђује се сразмјерно броју мјесеци за који је 

регистрована дјелатност, која може бити најдуже (6) мјесеци у календарској 

години. 

Б) Трговинске радње 

� Самопослуге ......................................................................................................150 КМ 

� Продавнице, бутици и киосци .........................................................................70 КМ 

В) Остале дјелатности 

� Адвокатске канцеларије ...................................................................................300 КМ 

� Стоматолошке ординације ..............................................................................200 КМ 

� Ветеринарске и пољопривредне апотеке ....................................................200 КМ 

� Здравствене апотеке .........................................................................................200 КМ 

� Посредничке, правне и књиговодствене услуге ........................................100 КМ 

� Ауто школе ..........................................................................................................100 КМ 

� Фризери и козметичари .................................................................................... 30 КМ 

� Пржионице каве ...................................................................................................70 КМ 

� Аутомеханичари, аутолимари, електромеханичар и столари ..................30 КМ 

� Израда бетонске галантерије .......................................................................... 70 КМ 

� Занатске дјелатности у области грађевинарства (зидари, тесари, лимари, 

бравари, подополагачи, молери, водоинсталатери и електоинсталатери)...30 КМ 

� Произвођачи намјештаја, тапетари ................................................................ 30 КМ 

� Аутопраоне и вулканизерске радње .............................................................. ..30 КМ 

� Пекаре ................................................................................................................... ..50 КМ 

� Регистрована самостална пољопривредна дјелатност ..............................10 КМ 

� Остале занатске дјелатности .............................................................................30 КМ 

За сваку издвојену пословну просторију која је саставни дио самосталне радње 

плаћа се такса 50% од утврђеног износа за одређену дјелатност. 
Тарифни број 3. 

Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија те 

коришћење простора на јавним површинама: 

а) коришћење витрина ради излагања робе ван 

пословних просторија по 1 м2 годишње.................................................30 КМ 

б) за заузимање јавних површина за извођење манифестација, забавног 

карактера, забавни парк, рингишпила, и сл. по 1 м2 дневно ...................5 КМ 



в) за заузимање тротоара за вријеме извођења грађевинских радова по 

1м2 дневно ...........................................................................................................1 КМ 

г) за прекоп саобраћајнице по дужном метру дневно ................................50 КМ 

д) за прекоп зелене површине по дужном метру ........................................10 КМ 

Обавеза прописана тачком б) настаје приликом закључења уговора о 

закупу јавне површине, а обавезе прописане тачкама б), г) д) овог члана, 

доспијевају 

прије почетка извођења радова, у моменту преузимања одобрења за извођење 

радова. 

Тарифни број 4. 

Истицање реклама на јавним и другим површинама: 

За истицање реклама на паноима дуж градских улица и локалних путева, 

годишње. 

а) за рекламе до 2 м2 - једнострано ..............................................................30 КМ 

- двострано ......................................................................................................…60 КМ 

б) за рекламе од 2 до 4 м2 – једнострано ...................................................50  КМ 

- двострано ....................................................................................................... 100 КМ 

НАПОМЕНА: Уколико је реклама истакнута у периоду краћем од једне године, 

такса се обрачунава у сразмјерном износу према броју дана колико је реклама 

била истакнута. Такса се наплаћује приликом издавања локацијских 

услова, односно до 31.03. за сваку наредну календарску годину, 

уколико се локацијски услови издају на период дужи од једне године. 
                                                                                           
Број:01-022-555/12 

Дана:19.09.2012.године                                                             Предсједник СО: 
                                                                                                        Милан Грбић,с.р. 

Достављено: 

1.Начелник, 
2.Сам.ст.сарадник за буџет и финансије 
2.Стручни сарадник за привреду 

3.СО, 

4.а/а 


