На основу члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/12) и члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“, број 8/05 и 6/08), Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана
16.08.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о комуналним таксама
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет и подручје примјене
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врсте, висина, рокови, начин плаћања комуналне таксе,
обвезници плаћања комуналне таксе, те основ за ослобађање од обавезе плаћања
комуналне таксе на подручју општине Прњавор.
Члан 2.
Комуналне таксе плаћају се за коришћење предмета и услуга утврђених тарифом
комуналних такса која је саставни дио ове одлуке.
2. Таксени обвезници и начин наплате
Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 4.
Таксeна обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије
је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 5.
Ако наступе промјене које су од значаја за коришћење или престанак права,
предмета или услуга за које је прописана обавеза плаћања комуналне таксе, нова обавеза
или престанак обавезе плаћања, производи дејство првог дана наредног мјесеца у односу
на насталу промјену.
Члан 6.
(1) На подручју општине Прњавор овом Одлуком прописују се комуналне таксе за:
а) коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе,
књига и других публикација.
б) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима, осим музике која се репродукује електронским и механичким средствима.
в) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и
билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева.
г) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других
објеката привременог карактера као и за забавне паркове и циркусе.
д) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија.
ђ) коришћење ријечне обале у пословне сврхе.
е) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на
уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом скупштине јединице локалне
самоуправе.
ж) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама.

Члан 7.
Комуналне таксе из члана 6. тачке д), ђ) и ж) ове Одлуке, утврђују се у годишњем
износу, док се комуналне таксе из члана 6. тачке а), б), в), г) и е) утврђују сразмјерно
времену коришћења права, предмета и услуга.
Члан 8.
(1) Надлежни орган општине појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања
комуналне таксе из члана 6. тачке а) до е) ове Одлуке.
(2) Обавезу плаћања комуналне таксе из члана 6. тачка ж) утврђује Пореска управа
Републике Српске.
Члан 9.
Од плаћања комуналних такса ослобођени су:
а) институције Босне и Херцеговине,
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,
ђ) лица којима је рјешењем Одјељења за борачо-инвалидску и цивилну заштиту
признато својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца,
РВИ и цивилне жртве рата.
Члан 10.
(1) Лица којима је рјешењем Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту
признато својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца,
РВИ и цивилне жртве рата, право на ослобађање остварују подношењем захтјева
надлежном органу, прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
(2) Уз захтјев за ослобађање прилаже се овјерена копија рјешења Oдјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту, којим је признато својство члана породице
погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата и копија
рјешења којим је одобрено обављање дјелатности.
(3) Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе доставља се Пореској
управи.
Члан 11.
Комунална такса из члана 6. тачка а) не може се наплатити за коришћење простора
на јавној површини, ако се за исти простор већ плаћа закупнина у складу са посебним
прописима.
Члан 12.
(1) Рјешење којим се утврђује обавеза плаћања комуналне таксе из члана 6. тачка
а), в), г), д), ђ) и е) доноси Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције.
(2) Наплату комуналне таксе из члана 6. тачка б) врши Одјељење за локални
економски развој и друштвене дјелатности приликом издавања сагласности за
привређивање музичког програма у угоститељском објекту.
(3) Против рјешења за став 1. и 2. овог члана, обвезник може изјавити жалбу
начелнику општине у року и на начин прописан Законом о општем управном поступку.
(4) Обавезу плаћања комуналне таксе из члана 6. тачка ж) утврђује Пореска управа,
по пријави обвезника.
(5) Поступак утврђивања, контроле наплате комуналне таксе из члана 6. тачка ж)
ове Одлуке, спроводи се у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
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Члан 13.
Новчана седства наплаћена од комуналних такса престављају приход буџета
општине Прњавр.
II - ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА
1. Тарифни број 1.
Члан 14.
(1) За истицање пословног имена на подручју општине Прњавор плаћа се
комунална такса у годишњем износу и то:
а) привредна друштва која су као правна лица носиоци права и обавеза у смислу
Закона о привредним друштвима:
1) привредна друштва из области телекомуникација и поштанског саобраћаја,
промета нафте и нафтних деривата........................................................
3.000,00 КМ
2) привредна друштва из области електроиндустрије и
електродистрибуције..................................................................................
2.500,00 КМ
3) привредна друштва из области резане грађе-пилане..............
2.500,00 КМ
4) осигуравајућа друштва:
- сједишта.........................................................................................
2.500,00 КМ
- филијале, агенције........................................................................
1.500,00 КМ
- експозитуре...................................................................................
1.200,00 КМ
- шалтери.........................................................................................
1.000,00 КМ
5) привредна друштва из области игара на срећу и
микрокредитне организације....................................................................
2.500,00 КМ
б) банке:
-сједишта........................................................................................
2.500,00 КМ
-филијале, агенције.........................................................................
1.600,00 КМ
-експозитуре...................................................................................
1.200,00 КМ
-шалтери, банкомати.....................................................................
1.000,00 КМ
7) привредна друштва за експлоатацију камена, пијеска
и шљунка.....................................................................................................
1.000,00 КМ
8) представништа иностраних фирми...........................................
1.000,00 КМ
9) привредна друштва из области трговине на велико...............
1.000,00 КМ
10) шпедиције.................................................................................
800,00 КМ
11) привредна друшта изи области грађевинарства и
пројектовања..............................................................................................
700,00 КМ
12) привредна друштва из области производње.........................
600,00 КМ
13) привредна друштва из области превоза у друмском
саобраћају...................................................................................................
400,00 КМ
14) привредна друштва из области трговине на мало................
500,00 КМ
15) телевизијске и радио станице.................................................
500,00 КМ
16) привредна друштва из обалсти графичке и издавачке
дјелатности.................................................................................................
400,00 КМ
17) предствништва, заступништва, консигнациона
складишта...................................................................................................
300,00 КМ
18) привредна друштва из области пољопривредне производње
100,00 КМ
19) сва остала непоменута привредна друштва..........................
400,00 КМ
20) за сваку пословну јединицу, пословну просторију или неки други издвојени
организациони дио привредног друштва плаћа се такса у висини 50% од утврђеног износа
за одређену дјелатност.
в) Привредна друштва из области угоститељства:
1) ноћни барови.............................................................................
2.500,00 КМ
2) диско барови, денсинг барови.................................................
2.000,00 КМ
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3) хотели и мотели........................................................................
1.500,00 КМ
4) ресторани, пицерије.................................................................
200,00 КМ
5) сви остали облици угоститељске дјелатности......................
200,00 КМ
г) За радње у којима физичка лица обављају дјелатност у својству самосталног
предузетника у облсти:
1) Угоститељства:
- ноћни барови..............................................................................
2.500,00 КМ
- диско-барови, денсинг барови.................................................
2.000,00 КМ
- хотели и мотели.........................................................................
1.500,00 КМ
- ресторани, пицерије..................................................................
200,00 КМ
- сви остали облици угоститељске дјелатности.......................
150,00 КМ
2) Трговине:
- самопослуге...............................................................................
250,00 КМ
- трговинске радње прехрамбене и непрехрамбене робе
и бутици....................................................................................
200,00 КМ
- трговинске радње типа киоск..................................................
100,00 КМ
3) Остале дјелатности у којима физичка лица обављају
дјелатности у својству самосталног предузетника:
- нотари........................................................................................
1.000,00 КМ
- циглане......................................................................................
500,00 КМ
- љекарске и стоматолошке ординације...................................
500,00 КМ
- каменоресци, производња безалкохолних пића и услужно
резање грађе-пилане..............................................................................
400,00 КМ
- златарска дјелатност, ветеринарске и пољопривредне
апотеке, аутомеханичари, аутолимари, аутоелектричари, вулканизери,
аутоотпад................................................................................................
200,00 КМ
- адвокатске канцеларије, аутошколе, пржионице кафе........
200,00 КМ
- лимари, бравари, столари, стаклари, пекари, књиговодствене услуге, израда
картонске амбалаже, израда предмета од гуме и пластике, крзнених одјевних предмета,
текстилних предмета, програма за рачунаре, производња трикотаже и играчака, занатске
дјелатности у области грађевинарства (тесари, молери), тезге, пилићари, фотографи,
цвјећари, геометри, млинари, оптичари, фризери, козметичари и све остале непоменуте
дјелатности.....................................................
100,00 КМ
- превозници...............................................................................
30,00 КМ
Члан 15.
(1) Правно лице или предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења
надлежног органа дужан је да на улазу у сваки пословни простор у коме обавља
дјелатност истакне пословно име.
(2) Пословним именом, у смислу ове Одлуке, сматра се сваки истакнути назив или
име које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност.
(3) Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог
обвезника, такса се плаћа само за једно пословно име.
(4) Пословно име истиче се најкасније даном почетка обављања дјелатности.
(5) Таксени обвезници дужни су пријавити таксену обавезу најкасније до 31. марта
текуће године, а уплату су обавезни извршити до 30. јуна текуће године.
(6) Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална
такса из тарифног броја 1. 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 године.
(7) Порески обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну
таксу у складу са ставом 5. 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.
4

Члан 16.
(1) Почетак обављања дјелатности:
а) Обвезник комуналне таксе у првој години пословања плаћа 50% износа
комуналне таксе.
б) Обвезник комуналне таксе у другој години пословања плаћа 75% износа
комуналне таксе.
в) Физичка лица која обављају дјелатност у својству самосталног занимања:
лимари, бравари, столари, стаклари, пекари, књиговодствене услуге, израда картонске
амбалаже, израда предмета од гуме и пластике, крзнених одјевних предмета, текстилних
предмета, програма за рачунаре, производња трикотаже и играчака, занатске дјелатности у
области грађевинарства (тесари, молери), тезге, пилићари, фотографи, цвјећари, геометри,
млинари, оптичари, фризери, козметичари и све остале непоменуте дјелатности чије
сједиште радње је изван градског грађевинског земљишта, плаћају 50% износа комуналне
таксе.
2. Тарифни број 2.
Члан 17.
За држање живе музике у угоститељским објектима плаћа се комунална такса у
дневном износу од ............................................................................
30,00 КМ
НАПОМЕНА:
Таксени обвезници плаћају таксену обавезу по овом тарифном броју Одјељењу за
локални економски развој и друштвене дјелатности приликом подношења захтјева за
давање сагласности за држање живе музике, након прибављеног мишљења за држање
музике од Полицијске станице Прњавор.
3. Тарифни број 3.
Члан 18.
(1) За привремени боравак у хотелима, хотелима преноћиштима, камповима и
кућној радиности плаћа се боровишна такса за домаће и стране госте у дневном
износу.................................................................................................................................2,00 КМ
(2) Под привременим боравком у смислу овог тарифног броја подразумијева се
боравак до 30 дана.
(3) Правна и физичка лица која пружају услуге смјештаја дужни су да обрачунавају
боравишну таксу и да је уплаћују сваког 1. и 15. у мјесецу на рачун општине.
4. Тарифни број 4.
Члан 19.
(1) За заузимање јавних површина плаћа се комунална такса, и то:
а) коришћење простора на јавним површинама угоститељских објеката испред
пословног простора, у пословне сврхе (баште) плаћа се мјесечно по 1 м2 и то:
1) на Тргу српских бораца................................................................
5,00 КМ
2) прва зона градског грађевинског земљишта, изузев Трга
српских бораца..............................................................................................
3,00 КМ
3) остало градско грађевинско земљиште........................................
2,00 КМ
4) остало земљиште – ван подручја града......................................
1,00 КМ
б) коришћење простора на јавним површинама за постављање привремених
објеката – киоска, плаћа се мјесечно по 1 м2 и то:
1) прва зона градског грађевинског земљишта.............................
5,00 КМ
2) остало градско грађевинско земљиште.....................................
3,00 КМ
3) остало земљиште (ван градског грађевинског земљишта)......
2,00 КМ
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в) коришћење простора на јавним површинама за постављање гаража и других
објеката, осим киоска, плаћа се мјесечно по 1 м2........
1,00 КМ
г) коришћење слободног простора на јавним површинама за кампове, постављање
шатора или других објеката привременог каракатера, као и за картинг стазе, забавне
паркове и циркусе, плаћа се дневно по 1 м2....................................................... 5,00 КМ
д) коришћење витрина, тезги и др. ради излагања робе ван
2,00 КМ
пословних просторија плаћа се мјесечно по 1 м2....................................
ђ) коришћење јавних површина за продају која се врши
повремено, плаћа се дневно по 1 м2..........................................................
1,00 КМ
(2) Таксе под тачком б), в) и д) наплаћују се приликом предузимања рјешења о
коришћењу јавних површина за први квартал текуће године, а за сваки сљедећи квартал,
до истека квартала текуће године.
(3) Таксе под тачкама г) и ђ) наплаћују се приликом преузимања рјешења о
коришћењу јавних повришина.
(4) Такса под тачком а) се наплаћује приликом преузимања рјешења за текући
мјесец, почев од првог мјесеца коришћења јавне површине, а за сваки наредни мјесец, до
10-ог у мјесецу за текући мјесец.
Рјешење о коришћењу јавне површине по овом основу издаје се на период од 01.04.
до 30.09. текуће године, а по захтјеву странке, могуће је коришћење јавне поршине и ван
наведеног периода.
За затворене баште такса се плаћа за период од 01.01. до 31.12. текуће године.
(5) Рјешења о коришћењу јавних површина по наведеним основама из овог члана
доноси Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције Административне службе
општине Прњавор.
5. Тарифни број 5.
Члан 20.
(1) За истицање реклама на јавним површинама, осим рекламних паноа и билборда
поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева, плаћа се такса у годишњем
износу и то:
а) до 1 м2
- једнострано....................................................................................
60,00 КМ
- двострано.......................................................................................
120,00 КМ
б) од 1 м2 до 2 м2
- једострано......................................................................................
120,00 КМ
- двострано.......................................................................................
240,00 КМ
в) преко 2 м2
- једострано......................................................................................
600,00 КМ
- двострано.......................................................................................
1.200,00 КМ
(2) Такса по овом тарифном броју ће се наплатити приликом преузимања рјешења о
коришћењу јавне површине, а на захтјев странке, рјешење се може издати на краћи
временски период на мјесечном нивоу.
(3) Рјешење о коришћењу јавне површине по наведеном основу издаје Одјељење за
стамбено-комуналне послове и инвестиције Административне службе општине Прњавор.
6. Тарифни број 6.
Члан 21.
Такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних
возила на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то Одлуком о организовању и
наплати паркинга на подручју општине Прњавор, наплаћује се у склду са одговарајућим
одредбама наведене одлуке.
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7. Тарифни број 7.
Члан 22.
Такса за рад и дане вашара на локацији на којој се органиизује вашар, наплаћује се
за:
а) угоститељску дјелатност према површини:
1. преко 500 м2.........................................................................
600,00 КМ
2
2
2. од 200 м до 500 м ..............................................................
400,00 КМ
200,00 КМ
3. од 100 м2 до 200 м2 .............................................................
4. мањој од 100 м2....................................................................
80,00 КМ
б) трговинску дјелатност........................................................
50,00 КМ
в) забавне дјелатности према површини:
1. преко 500 м2.........................................................................
600,00 КМ
2. од 200 м2 до 500 м2..............................................................
400,00 КМ
200,00 КМ
3. од 100 м2 до 200 м2 .............................................................
2
4. од 50 м2 до 100 м ...............................................................
100,00 КМ
5. до 50 м2.................................................................................
50,00 КМ
(2) Такса се наплаћује и за коришћење површине у приватном власништву у
близини локације на којој се организује вашар.
(3) Такса се наплаћује приликом преузимања рјешења, донешеног од стране
Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције Административне службе
општине Прњавор.
НАДЗОР
Члан 23.
Инспекцијски надзор над спровођењем члана 6. тачке а) до е) ове Одлуке
врши Комунална полиција, а надзор над провођењем члана 6. тачке ж) врши
Пореска управа Републике Српске.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним
таксама („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/10).
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Прњавор“.

Број: 01-022-101/12
Датум: 16.08.2012. године
Прњавор,

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
__________________________
Горан Земун, дипл.економиста
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