РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБАЦ
Број: 01-022-78/13
Датум: 11.02.2013.године
На основу члана 2. и 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/12), члана 30. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. и 63. Статута општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“, број 4/05, 3/08, 4/08, 3/11 и 3/12), Скупштина
општине Србац на сједници одржаној дана 11.02.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Одлуком о комуналним таксама (у даљем тексту: Одлука), прописују се врста,
висина, рокови, начин плаћања и ослобођања од плаћања комуналне таксе.
Члан 2.
Комуналне таксе се плаћају за кориштење предмета и услуга који су утврђени
Тарифом комуналних такса, која је саставни дио ове Одлуке, а у складу са одредбама
Закона о комуналним таксама.
Члан 3.
Обвезници плаћања комуналних такса су правна и физичка лица која користе права,
предмете и услуге за чије је кориштење прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 4.
На подручју општине Србац утврђују се комуналне таксе за :
а) за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама;
б) сваку рекламу истакнуту на јавним површинама и другим површинама, осим
рекламних паноа и билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева;
г) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким средствима;
д) држање витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
е) држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води
ж) кориштење ријечних обала у пословне сврхе;
з) кориштење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе,
књига и других публикација;

2.
и) за кориштење слободних површина за кампове, постављање шатора или других
објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забаве, паркове и циркусе:
Члан 5.
За кориштење права, предмета и услуга за чије кориштење је прописано плаћање
комуналне таксе не може се уводити друга посебна накнада.
Члан 6.
Обвезник комуналне таксе из тарифног броја 1. дужан је пријавити таксену обавезу
најкасније до 31.03. текуће године, а уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће
године.
Обвезник комуналне таксе који након 31.03. региструје дјелатност за коју се плаћа
комунална такса из тарифног броја 1. (тарифа комуналних такса је саставни дио 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.
Порески обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу
у складу са ставом 2. овог члана, има право на поврат више уплаћеног износа таксе,
сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, у складу са прописима којима се
уређује порески поступак.
Члан 7.
Приходи од комуналних такса припадају буџету општине.
Члан 8.
Општински орган који издаје одобрења за вршење појединих дјелатности, односно
кориштење предмета за које се плаћа комунална такса, дужан је у року од 8 дана од дана
његовог издавања обавјестити Пореску управу РС – Подручна јединица Србац.
Члан 9.
Од плаћања комуналних такса ослобођени су :
а) институције Босне и Херцеговине,
б) органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединица локалне
самоуправе,
в) акредитоване међународне организације,
г) дипломатска и конзуларна представништва,
д) организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској и
ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице
погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и цивилне
жртве рата.

3.
Захтјев за ослобађање из става 1. тачка ђ) овог члана подноси се Одјељењу за
просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Административне службе општине
Србац, прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјалатности
Административне службе општине Србац, доноси рјешење о ослобађању од плаћања
комуналне таксе и доставља Пореској управи Републике Српске – Подручна јединица
Србац.
Члан 10.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности
Административне службе општине Србац појединачним рјешењем утврђује обавезу
плаћања комуналне таксе прописане овом Одлуком у одредбама члана 4. тачка б) до и).
Против рјешења из става 1. овог члана, обвезник може изјавити жалбу Начелнику
општине на начин прописан Законом о општем управном поступку.
Члан 11.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке и то члана 4. тачка б) до и) врши
Одјељење за инспекцијске послове Административне службе општине Србац, а надзор
над спровођењем члана 4. тачка а) ове Одлуке врши Пореска управа Републике Српске –
Подручна јединица Србац.
Члан 12.
Обвезници плаћања комуналне таксе, а који су исту за 2013. годину уплатили по
Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник општине Србац“, број 3/12), а гдје је
овом Одлуком дошло до повећања, односно смањења комуналне таксе, дужни су да
уплате разлику до пуног износа прописане комуналне таксе, односно могу се обратити
захтјевом општини за исплату разлике од уплаћеног износа комуналне таксе.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама
(„Службени гласник општине Србац“, број 3/12).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Србац.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Ћосић

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА
ТАРИФНИ БРОЈ 1
За свако истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама, плаћа се комунална такса у годишњем износу, и то :
а) Привредна друштва из области:
- промета нафте и нафтних деривата и гаса
.............................................. 2500,00 КМ
- дистрибуције електричне енергије
......................................................... 2000,00 КМ
- за зидане трафо станице по једном објекту
................................. 500,00 КМ
- за стубне трафо станице по једном објекту
................................
200,00 КМ
- телекомуникација..........................................................................................
2500,00 КМ
- која посједују базне станице мобилне телефоније општине Србац (по базној станици)
2000,00 КМ
.................................................................................................

- газдовањем и експлоатацијом шума
......................................................... 2000,00 КМ
............................................. 1500,00 КМ
- финансијске и микрокредитне организације
- игре на срећу (лутријске игре на срећу, електронске игре на срећу, посебне игре на
срећу)
.................................................................................. 1500,00 КМ
- трговине на велико........................................................................................
1000,00 КМ
- експлоатације руда..........................................................................................
800,00 КМ
1000,00 КМ - експлоатације камена, пијеска и шљунка..................................................
- месне индустрије ........................................................................................... 1000,00 КМ
- осигуравајућа друштва
................................................................................ 1200,00 КМ
- представништва страних правних лица ........................................................
800,00 КМ
- резане грађе-пилане
.......................................................................................500,00 КМ
- дрвопрерађивачка друштва (финална прерада) и друштва из области грађевинарства
..........................................................................................................
500,00 КМ
- пројектовања ...................................................................................................
500,00 КМ
- бетонаре, асфалтне базе и сепарације
........................................................ . 500,00 КМ
- ПТТ саобраћаја
................................................................................................ 500,00 КМ
......................................................................................500,00 КМ- - млинске индустрије
- превоза лица и ствари у друмском и ријечном саобраћају ........................
300,00 КМ
- металске индустрије
.................................................................................... 300,00 КМ
-текстилне индустрије
.....................................................................................300,00 КМ
- ТВ и радио станице (осим које је основала јединица локалне самоуправе)
...............................................................................................................
200,00 КМ
-графичке и издавачке дјелатности.................................................................
300,00 КМ
-посредовања .....................................................................................................
300,00 КМ
-шпедиције и њихова представништва...........................................................
200,00 КМ
100,00 КМ
-друштва из области пољопривредне производње.........................................
-остала привредна друштва...............................................................................
200,00 КМ
б) Трговинске радње :
-драгстори површине до 100 м2...................................................................
-драгстори површине преко 100 м2...........................................................

1000,00 КМ
10000,00 КМ

-трговине на мало површине до 50 м2...........................................................100,00 КМ
-трговине на мало површине 50 до 100 м2....................................................200,00 КМ
-трговине на мало површине 100 до 500 м2..................................................500,00 КМ
-трговине на мало површине 500 до 800 м2..................................................700,00 КМ
-трговачки центри и трговине на мало површине преко 800 м2...............1000,00 КМ
-трговине аутомобилима и моторним возилима...........................................500,00 КМ
-трговине грађевинским материјалом............................................................500,00 КМ
в) Угоститељски објекти:
-ноћни барови, барови, диско клубови и диско барови...............................1000,00 КМ
-хотели, мотели..................................................................................................700,00 КМ
-кафане, кафе-барови, бифеи и гостионице....................................................300,00 КМ
-ресторани.......................................................................................................... 300,00 КМ
-апартмани,пансиони,преноћишта,одмаралишта,собе за изнајмљивање.....300,00 КМ
-пицерије, посластичарнице, објекти за брзу припрему хране, ћевабџинице, ресторани
финих пецива, бурегџинице, кетеринг.................................................................. 200,00 КМ
г) Остале дјелатности
-клање и промет крупне стоке и перади........................................................500,00 КМ
-стоматолошке и љекарске ординације.........................................................500,00 КМ
-здравствене, пољопривредне и ветеринарске апотеке...............................500,00 КМ
-биљне апотеке.................................................................................................200,00 КМ
-производња и промет производа од текстила............................................. 300,00 КМ
-дјелатност техничких прегледа и аутосервиса......................................... 800,00 КМ
-производња стиропора, комби-плоча, изолационог грађ. материјала..... 500,00 КМ
-производња сточне хране............................................................................. 200,00 КМ
-фризери, козметичари и хемијске чистионе................................................100,00 КМ
-производња и промет сладоледа и колача................................................... 100,00 КМ
-адвокатски и нотарски послови................................................................... 800,00 КМ
-геодетски послови..........................................................................................500,00 КМ
-књиговодство и рачуноводство....................................................................200,00 КМ
-спортско-рекреационе услуге........................................................................200,00 КМ
-занатске дјелатности у области грађевинарства (зидари, тесари, лимари, бравари,
подополагачи, молери, водоинсталатери и електроинсталатери).......................100,00 КМ
-израда бетонске галантерије..........................................................................100,00 КМ
-израда предмета од гуме и пластике и израда играчака.............................300,00 КМ
-производња алуминијске и пвц столарије....................................................500,00 КМ
-дјелатности из области туризма – туристичке агенције.............................200,00 КМ
-продавнице производа од злата, сребра и других племенитих материјала..........500,00 КМ
-аутошколе....................................................................................................... 200,00 КМ
-протектовање гума ....................................................................................... 200,00 КМ
-ауто и електромеханичарске радионице..................................................... 200,00 КМ
-вулканизерске радње и аутопраоне............................................................. 100,00 КМ
-штампарске и фотографске радње и видео клубови...................................150,00 КМ

-сервисирањем ТВ и радио апарата, обуће, одјеће, моторних пила, мобилних
телефона, сатова и радње прецизне механике........................................................100,00 КМ
-цвјећарска и погребна, кројачка, преводиоци, салони забаве (забавне игре у складу
са рјешењем надлежног органа)............................................................................. 100,00 КМ
-услужно мљевење жита................................................................................ 100,00 КМ
-производња тјестенине, пржење кафе..........................................................100,00 КМ
-производња и промет пекарских производа................................................200,00 КМ
-софтверске услуге...........................................................................................100,00 КМ
-производња безалкохолних пића..................................................................100,00 КМ
-месарске радње и рибарнице.........................................................................150,00 КМ
-остала занатска дјелатност............................................................................100,00 КМ
Напомена :
1.Под истакнутом фирмом у смислу ове Одлуке подразумијева се свака ознака или
натпис који означава да неко одређено физичко или правно лице у одређеном пословном
простору обавља неку дјелатност или занимање изузев ознака или натписа на зградама
државних органа и организација које обављају послове од јавног интереса.
2.За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или неки
други издвојени организациони дио привредног друштва, радње или других правних лица,
плаћа се такса за истицање пословног имена у висини од 70% од утврђеног износа за
одређену дјелатност.
3.Ову таксу плаћају физичка и правна лица која су престала са обављањем
дјелатности уколико и даље држе истакнуту фирму.
ТАРИФНИ БРОЈ 2
За постављање реклама на паноима дуж градских улица и локалних путева, плаћа се
годишње :
1.за рекламе површине до 2 м2 - једнострано............................................... 100,00 КМ
- двострано.................................................. 200,00 КМ
2.за рекламе површине од 2 м2 до 4 м2 - једнострано..................................300,00 КМ
- двострано......................................400,00 КМ
3.за рекламе површине преко 4 м2 - једнострано..........................................500,00 КМ
- двострано........................................... 600,00 КМ
Напомена :
1.Уколико је реклама истакнута у периоду краћем од једне године, такса се
обрачунава сразмјерно износу према броју дана колико је реклама била истакнута.
2.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.

ТАРИФНИ БРОЈ 3
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким средствима, и
то :
1.у угоститељским објектима, за сваки дан плаћа се........................................20,00КМ
2.на вашарима сеоским зборовима и осталим јавним скуповима, за сваки дан плаћа
се...................................................................................................................................20,00 КМ

Напомена:
1.Таксени обвезници дужни су да настанак ове обавезе пријаве истовремено са
пријавом за добијање одобрења.
2.Од плаћања ове таксе ослобођени су организатори јавних скупова гдје се музика
изводи у циљу прикупљања средстава у добротворне сврхе.

ТАРИФНИ БРОЈ 4
За држање витрина ради излагања робе ван пословних просторија плаћа се по
витрини,
односно
тезги,
годишња
комунална
такса
у
износу
од
..................................................................................................................................... 50,00 КМ

ТАРИФНИ БРОЈ 5
За кориштење обала и водених и обалних површина плаћа се комунална такса у
годишњем износу :
-за постављање камп објеката на води и обали........................................... 100,00 КМ

ТАРИФНИ БРОЈ 6
За кориштење обала за пристајање пловила која се користе у пословне
сврхе...........................................................................................................................100,00 КМ

ТАРИФНИ БРОЈ 7
А) За заузимање јавних површина у пословне сврхе ван пословних објеката плаћа се
комунална такса у годишњем износу :
1.За заузимање јавних површина ван пословних простора отвореног типа ради
обављања одређених дјелатности мјесечно се плаћа такса за м2 површине, и то :
-у угоститељству.................................................................................................. 2,00 КМ

-у трговини и занатству.........................................................................................3,00 КМ
2.За заузимање јавних површина затвореног типа и надстрешнице уз пословне
просторе ради обављања одређене дјелатности мјесечно се плаћа такса за м2 површине, и
то :
-у угоститељству................................................................................................. 15,00 КМ
-у трговини и занатству..................................................................................... 10,00 КМ
3.За одређивање и наплату комуналне таксе за заузимање јавних површина у дане
вашара, зборова, празника и пијачних дана у пословне сврхе надлежно је Комунално
предузеће „Комуналац“ АД Србац, а сагласност на износ ове врсте комуналне таксе даје
Скупштина општине Србац.
4.Такса се плаћа уз обавезно прибављање одобрења о обављању дјелатности на датој
површини изданог од надлежног општинског органа, сразмјерно броју мјесеци за који се
заузима јавна површина.
Б) За заузимање јавних површина за вријеме извођења грађевинских радова плаћа се
комунална такса :
1.за запосједање тротоара за вријеме изградње објеката плаћа се комунална такса по
м2, дневно............................................................................................................. 3,00 КМ
2.за сваки прекоп саобраћајнице по дужном метру.................................
10,00 КМ
3.за сваки прекоп зелене површине по дужном метру............................
5,00 КМ
Напомена :
Обавезе из тарифног броја 7. тачка Б) доспијевају прије почетка извођења радова, у
моменту преузимања одобрења за извођење радова.
В) За давање сагласности за кориштење каналица, које су постављене у поступку
изградње канализационог система, за прикључење инфраструктурних водова (водовод,
гасовод, ПТТ, електро и др. инсталације) плаћа се комунална такса у годишњем износу
од..............................................................................................................................2,00 КМ/m1
Г) За давање сагласности за прелазак далековода изнад локалног некатегорисаног
пута.............................................................................................................................100,00 КМ

