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3. 
        На основу члана 1 и 2 Закона о 
Комуналним таксама (“Службени гласник 
Републике Српске” број:   4/2012) и члана 29. 
Статута општине Лопаре (“Службени гласник 
општине Лопаре “број:4/05) скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
02.04.2012. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 

Члан 1. 
 

           Комуналне таксе се плаћају за 
кориштење предмета и услуга који су утврђени 
тарифом комуналнух такса која је саставни дио 
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ове Одлуке, а у складу са одредбама Закона о 
комуналним таксама. 
Комуналне таксе су приход буџета јединица 
локалне самоуправе 
 

Члан 2. 
 
          Обвезник комуналне таксе је корисник 
права, предмета и услуга за чије је кориштење 
прописано плаћање таксе.. 

Таксена обавеза настаје даном почетка 
коришћења  права, предмета и услуга за чије 
је коришћење прописано плаћање комуналне 
таксе. 

 
Члан 3. 

 
Правно лице и предузетник који 

обавља дјелатност на основу одобрења 
надлежног органа дужан је да на улазу у сваки 
пословни простор гдје обавља дјелатност 
исталне пословно име. 

Пословним именом  сматра се сваки 
истакнути назив или име које упућује на то да 
правно или физичко лице обавља дјелатност. 

Пословно име из овог члана идентично 
је називу или имену садржаном у одобрењу 
надлежног органа. 

Ако се на једном објекту  налази више 
истакнутих пословних имена истог обвезника 
такса се плаћа само за једно пословно име. 

Пословно име истиче се најкасније 
даном почетка обављања дјелатности. 

 
Члан 4. 

 
Од плаћања комуналне таксе 

ослобађени су поред институција наведених у 
члану 8. Закона о комуналним таксама и лица 
којима је рјешењем надлежног органа 
признато својство члана породице погинулих, 
умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и 
цивилне жртве рата 

Лица којима је рјешењем надлежног 
органа признато својство члана породице 
погинулих, умрлих, несталих и заробљених 
бораца, РВИ и цивилне жртве рата оствараују 
право на ослобађање када на основу 
појединачног захтјева обвезника, а прије 
истека рока за пријављивање односно 
плаћање таксене обавезе, Одјељење за 
просторно уређење и стамбено комуналне 
послове административне службе општине 
Лопаре своје рјешење о ослобађању од 
плаћања таксе достави Пореској управи 
Републике Српске.  
 

Члан 5. 
Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове појединачним 
рјешењем на захтјев обвезника утврђује 

обавезу плаћања комуналне таксе из члана 3. 
став 1. тачка а) до з) Закона о комуналним 
таксама.. 

 Против рјешења из предходног става 
обвезник може изјавити жалбу Начелнику 
општине у року и на начин прописан Законом о 
опште управном поступку. 

 
Члан 6. 

 
Поступак утврђивања, контроле и 

наплате комуналне таксе за истицање 
пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама 
спроводи у складу са прописима којима се 
утврђује порески поступак. 

Обвезник комуналне таксе из става 1. 
овог члана дужан је пријавити таксену обавезу 
најкасније до 31 марта текуће године, а уплату 
извршити најкасније до 30 јуна текуће године. 

Обвезник који у току године региструје 
дјелатност за коју се плаћа комунална такса 
(истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама) 
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. 

Порески овезник 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. 
 

           Саставни дио ове одлуке је тарифа 
комуналних такса које плаћају таксени 
обвезници на подручју општине Лопаре. 
 

Члан 8. 
 

           Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Лопаре”. 
 

Члан 9. 
 

            Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о комуналним 
таксама број:01/1-65/06 од 30.03.2006. године 
(“Службени гласник општине Лопаре”број 
2/06), Одлука о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналним таксама број:01/1-174/08 од 
11.06.2008.године (“Службеном гласнику 
општине Лопаре” број 7/08) Одлука о 
комуналним таксама број.01/1-022-1/9 од 
11.02.2010 године (“Службени гласник општине 
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Лопаре” број 1/10. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1/23            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 02.04.2012.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________  

                
 

ТАРИФА 
комуналних такса које плаћају таксени 

обвезници на подручју општине Лопаре 
 

Тарифни број 1. 
 

           За приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима на име комуналне таксе 
плаћа се дневно: 10,00КМ. 
 
НАПОМЕНА: 
-Под угоститељским објектима у смислу овог Тарифног броја подразумијевају се како сами пословни 
локали (кафане, гостионице, ресторани, клубови, просторије друштвених организација и сл. тако и 
истурена пословна мјеста баште, терасе и сл.). 
-Такса по овом Тарифном броју плаћа се унапријед тако што је таксени обвезник дужан да надлежном 
органу (Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове) пријави, на основу 
потписаног уговора, кориштење музике прије њеног почетка рада, након чега ће Одјељење својим 
рјешењем одредити рокове приређивања музике о обрачунати висину комуналне таксе.  
 
 

Тарифни број 2. 
 

           За кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне 
сврхе плаћа се и то за: 
 

а/Заузимање јавне површине за продају сладоледа, сјеменки, кикирикија, кестења 
и сл.(дневно по 1м

2
) 

0.50 КМ/м
2
  

  

ц/постављање столова испред угоститељских радњи, кафана и посластичарница 
за 1 сто (мјесечно) 

3.00 КМ 

д/постављање реквизита (забавне радње) које се врше од мјеста до мјеста по 
реквизиту 

50.00 КМ 

е/одлагање и држање грађевинског и другог материјала за1м
2 
(мјесечно) 5.00 КМ 

ф/за прекопавање улице, тротоара, зелене површине по 1м
1
 2.00 КМ 

г/за остало заузимање јавне површине за привремену употребу 1м
2
 (дневно) 1.00 КМ 

 
НАПОМЕНА: 
-Простор се може заузети за најмање 2м

2
 и временски најмање за 1 мјесец. 

-Таксу из овог Тарифног броја ( која је дефинисана и у одлуци о комуналном уређењу насеља на 
територији општине Лопаре) плаћа закупац приликом подношења захтјева за привремено заузимање 
јавне површине. Висину таксе обрачунава и наплаћује Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове надлежан за издавање одобрења за привремено запремање јавне 
површине.Зузимање тротоара није дозвољено. 
-Такса која је дефинисана овом Тарифом не плаћа се и по Одлуци о комуналном уређењу насеља на 
територији општине Лопаре. 
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-Такса се плаћа по сваком цијелом или започетом м
2
 заузетог простора. 

 
Тарифни број 3. 

 
             За кориштење апарата за музику и друштвене игре у угоститељским и другим 
објектима, држалац апарата без обзира у чијем су власништву плаћа по једном комаду и то за: 
 

1. за музичке апарате-џубокс (годишње) 50,00 КМ 

електронске уређаје за игре на срећу и то: 
2.Покер апарати и остали електронски апарати за игре на срећу у радњама, 
плаћају власници радње годишње и то: до 5 апарата 150КМ по једном 
апарату, а преко 5 апарата (за сваки следећи)100КМ по једном апарату  

 

3.Апарати за игру (флипери,стони ногомет, видео игру и сл.) годишње по 
апарату 

50,00 КМ 

4.Остала слична средства за игру на срећу годишње по апарату  50,00 КМ 

5.билијар 1 комад, годишње 100,00 КМ 

6.електронски рулет, годишње 3.000,00 КМ 

7.интернет клуб (без обзира на број рачунара), годишње 50,00КМ 

 
НАПОМЕНА: 
-Обвезници таксе за држање карата за игру дужни су сваки комплет карата регистровати код 
Пореске управе 
-ако у току године обвезници на које се односе одредбе из овог тарифног броја смање или 
повећају број апарата, плаћају таксу за текућу годину прерачунату сразмјерну броју започетих 
мјесеци рада у току календарске године.Све промјене у току календарске године као и почетак 
и одјаву обвезници су дужни пријавити у року од 15 дана од наступања промјене (одјељењу за 
просторно уређење и стамбено комуналне послове које ће издати рјешење и обрачунати 
висину таксе) у противном такса се има уплатити за цијелу годину. 
 

Тарифни број 4. 
 

За кориштење површина за привремену употребу (покретни бифеи, грилови, 
презентације и сл) плаћа се дневно: 

 

30,00 КМ 

 
НАПОМЕНА:  
-Такса из овог Тарифног броја плаћа се унапријед (приликом подношења захтјева за заузимање јавне 
површине) за одобрени период, Одјељењу за просторно уређње и стамбено комуналне послове. 

 
Тарифни број 5. 

 
             За сваку истакнуту фирму, рекламну ознаку или натпис којим се означава да одређено правно 
или физичко лице обавља одређену дјелатност плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 
Обвезници из овог тарифног броја дужни су пријавити обављање дјелатности Пореској управи  
 
1.ПРЕДУЗЕЋА 
 

а) Велико предузеће производно -сједиште 0,00 КМ 

б) Велико предузеће непроизводно -сједиште 500,00 КМ 

в) Средње предузеће производно-сједиште (од 50-249 радника) 0,00 КМ 

г)Средње предузеће непроизводно-сједиште  300,00 КМ 

д)Мало предузеће производно -сједиште (до 49 радника) 0,00 КМ 
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е)Сва остала мала предузећа -сједиште (која запошљавају до 49 радника ) 150,00 КМ 

ж)представништва предузећа, консигнациона складишта и пословне јединице 
предузећа чије је сједиште ван општине Лопаре 

150,00 КМ 

з)Спортске кладионице       1.500.00 KM 

и)уплатна мјеста спортских кладионица (по рјешењу за рад) 800,00 КМ 

НАПОМЕНА:  
Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена исто обвезника такса се 
плаћа само за једно пословно име. 
 
2.БАНКЕ 
 

Сједиште 1.200.00 КМ 

Филијале 1.200.00 КМ 

Експозитуре,агенције, пословнице и микро кредитне организације 1.200.00 КМ 

Шалтери 800.00 КМ 

Мјењачнице 300.00 КМ 

 
3. ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА 
 

Сједиште 1.200.00 КМ 

Филијале 1.200.00 КМ 

Експозитуре,агенције, пословнице 1.200.00 КМ 

Шалтери 800.00 КМ 

 
4.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ -сједиште фирме 
 

ТВ станице 1.000.00 КМ 

Радио станице 500,00 КМ 

Издавање грам. Плоча, компакт дискова, трака са музичким и другим записима 300.00 КМ 

Новинско-издавачка дјелатност 150.00 КМ 

 
5.ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ 
 

 
Стовариште грађевинског материјала 

700.00 КМ 

Продавнице намјештаја 150.00 КМ 

Продавнице аутомобила 700.00 КМ 

Аутоотпади 500.00 КМ 

Продавнице производа од злата и др.плем.метала -златаре 200.00 КМ 

Промет секундарним сировинама 0,00 КМ 

самопослуге 200.00 КМ 
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Продавнице мјешовите робе-маркети, комисиони (објекти у оквиру 
регулационог плана, Прибој центар – мост код воденице Делића до 
моста испод цркве), Корај (од сушаре воћа до основне школе) 

150.00 КМ 

Остале продавнице мјешовите робе-маркети, комисиони (на селу) 75.00 КМ 

Продавница пољопривредне механизације и резервних дијелова за 
исту 

100.00 КМ 

Продавница погребне опреме 150.00 КМ 

Књижаре и папирнице 150.00 КМ 

Тезге за промет воћа и поврћа 100.00 КМ 

Цвијећаре, продавнице текстила, обуће парфимерије и сл. 150.00 КМ 

Пољопривредне апотеке, биљне апотеке и рибарнице 150.00 КМ 

Здравствене апотеке, ветеринарске,  400.00 КМ 

Уплатна мјеста лутрије 200.00 КМ 

Остале не поменуте трговинске дјелатности 150.00 КМ 

 
6.ЗАНАТСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Пекарске радње 100.00 КМ 

Производња алкохола и безалкохолних пића 300.00 КМ 

Производња кора за питу и корнета 80.00 КМ 

Пржионица кафе 150.00 КМ 

Зидари,тапетари,фасадери,керамичари,водоинсталатери,електроинсталатери 
инсталатери централног гријања, молери,паркетари и сл. 

150.00 КМ 

Израда бетонске галантерије 100,00 КМ 

Клаонице 100.00 КМ 

Рибњаци 00.00 КМ 

Производња и откуп млијешних производа, сточне хране 80.00 КМ 

Фризерски салони, хемијске чистионе 80.00 КМ 

Фотографи,стаклорезци 100.00 КМ 

Каменорезци 100.00 КМ 

Обућари,кројачи, воскари, сајџије, ковачи и остали стари занати 0.00 КМ 

Столарске радионице 100.00 КМ 

Фитнес и трим сале 80.00 КМ 

Технички преглед возила 500.00 КМ 
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Ауто-школе, перионице, вулканизерске радње, лијепљење и протект гума  150.00 КМ 

Сервис моторних тестера 100.00 KM 

Сточне и друге пијаце  100.00 KM 

Остале услужно занатске радње 100.00 KM 

Штампарије 150.00 KM 

Аутопревозници ,превоз лица у линијском и ванлинијском саобраћају, тахи 
превоз, шлеп служба, услуге грађевинском механизацијом, аутолимари, 
аутомеханичари и остале сличне дјелатности 

100.00 КМ 

 
7. УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 
 
 

Ноћни клубови, казина и угоститељски објекти који по опису дјелатности пружају 
услуге забаве (ноћни бар, кабаре бар, дансинг бар) осим диско бара 

3.000.00 КМ 

Диско бар 1.000.00 КМ 

Хотели 500.00 КМ 

Мотели 250.00 КМ 

Угоститељске радње, пицерије и други објекти у којима се точи алкохол (до 50 
сједишта) 

150.00 КМ 

Угоститељске радње, пицерије и други објекти у којима се точи алкохол (преко 50 
сједишта) 

250.00 КМ 

Посластичарнице, ћевабџинице, бурекџинице и други објекти гдје се не точе 
алкохолна пића 

80.00 КМ 

Центри за пружање његе и помоћи 150.00 KM 

 
8. ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
 

Бензинске пумпе 1.500.00 КМ 

Млинови 0.00 КМ 

Резаре за грађу-бренте 500.00 КМ 

Експлоатација камена, пијеска и шљунка (+о.5КМ по сваком извађеном м
3
 

материјала обрачунава се сваких 6 мјесеци на основу евиденције експлоатације ) 
200.00 КМ 

Послови шпедиције вањске и унутрашње 800.00 КМ 

Љекарске и стоматолошке ординације 200.00 КМ 

Агенције за правну и интелектуалну помоћ, адвокати 200.00 КМ 

Нотари 400,00 КМ 

Књиговодствени сервиси и бирои 300.00 КМ 

Истицање фирме на возилу (возила која служе за потребе снабдијевања робом у 
оквиру регистроване дјелатности, осим превоза робе за властите производе 
индивидуалних пољопривредних произвођача) 

 
30.00KM 
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Тарифни број 6. 
 

           За изградњу грађевинског објекта приликом добијања одобрења за изградњу плаћа се 
комунална такса у одређеном износу и то: 
 

За изградњу управне зграде правног лица 200.00 КМ 

За производне зграде и зграде за пословне сврхе 100.00 КМ 

За изградњу колективних стамбених и стамбено пословних објеката 300.00 КМ 

За изградњу породично стамбене зграде 0.00 КМ 

За изградњу викенд кућа 50.00 КМ 

За изградњу монтажних објеката (киоска и др.) 50.00 КМ 

За изградњу помоћног објекта 30.00 КМ 

За изградњу бензинске пумпе 450.00 КМ 

За изградњу трафо станице, далековода, базне станице и АТЦ 180.00 КМ 

За изградњу тенде испред пословног објекта 50.00 КМ 

За претварање стамбеног у пословни објекат 100.00 КМ 

За изградњу јавних објеката 200.00 КМ 

За изградњу платоа за аутоперионицу 100.00 КМ 

За изградњу радио и ТВ станица 200.00 КМ 

За изградњу свих врста пијаца и сличних објеката 400.00 КМ 

За полагање свих врста каблова 200.00 КМ 

 
НАПОМЕНА: 
 
-Такса по овом тарифном броју плаћа се и за одобрење за адаптацију објекта у висини од 50% износа 
утврђеног овим Тарифним бројем за конкретне врсте објеката. 

 
Тарифни број 7. 

 
              За обављање преноса звука, слике или осталих информација, кабловима, емитовањем 
релејима, предузеће које обавља дјелатност плаћа годишње: 
 

Предајници мобилне телефоније по једном предајнику 3.000.00 КМ 

Пренос звука путем релеја и репетитора по једном предајнику (радио предајник) 500.00 КМ 

Пренос слике путем релеја и репетитора по једном предајнику (ТВ предајник) 1.500.00 КМ 

Кабловска телевизија 1.200.00 КМ 

 
 
             За све постављене каблове на подручју општине Лопаре који служе функционисању фиксне 
телефоније и то : 
 

До 100 прикључака 500.00 КМ 

Од 100 до 500 прикључака 2.000.00 КМ 

Преко 500 прикључака 3.000.00 КМ 
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НАПОМЕНА: 
Ако правно или физичко лице из овог тарифног броја изгради, постави предајник, репетитор или релеј 
или се знатно повећа број прикључака, у првој половини године комуналну таксу плаћа за цијелу 
годину, а ако то уради у другој половини године таксу плаћа за 6 мјесеци. 
Све промјене наступиле у тогу године, а односе се на обвезнике из тарифног броја 7 правно или 
физичко лице дужно је пријавити Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне ослове које 
је надлежно за издавање рјешења и обрачунавање таксе. 
 

Тарифни број 8. 
 

           За привремени боравак у хотелима, мотелима, преноћиштима, камповима и кућној радиности 
корисник услуга плаћа дневно 1.00 КМ, за стране држављане 3.00 КМ. 
 
НАПОМЕНА: 
Наплата таксе из овог Тарифног броја врши се од предузећа, обвезника или физичког лица које се 
бави пружањем услуга и смјештаја у хотелима, мотелима, преноћиштима, камповима и кућној 
радиности. Посебан метод наплате утврдиће се рјешењем за физичка лица која држе одређена 
страна лица као подстанаре (стране држављане, мисије, организације и сл).Обрачун по пријави врши 
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. 
 

Тарифни број 9. 
 

За истицање објава и огласи на за то одређеним мјестима плаћа се по једном огласу 1.00 КМ 
Обрачун по пријави врши Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом Тарифном броју не плаћа се на огласе које истиче Центар за културу и информације, 
друштва из области физичке културе, нити на остале огласе и објаве који имају за циљ информисање 
грађана о јавном интересу. 
 

Тарифни број 10. 
 
            За постављање и кориштење рекламних паноа, свијетлећих реклама и слично изван сједишта 
предузећа осим рекламних пано и билборда и сл поред ауто-путева, магистралних и регионалних 
путева плаћа се годишње: 
 

Једнострано 
 
Двострано 

80.00 КМ 
 

100.00 КМ 

Обрачун таксе врши се за сваку започету календарску годину, а на основу одобрења Одјељења за 
просторно уређење и стамбено комуналне послове које својим рјешењем на основу важећих прописа 
издаје одобрење за постављање рекламе. 
 

Тарифни број 11. 
 

             За кориштење слободних површина –јавне површине- за кампове, шаторе или другу 
привремену употребу такса се плаћа дневно у износу од 1.00КМ/м

2
, Такса се плаћа прије издавања 

одобрења за заузимање јавне површине.  
 
 

Тарифни број 12. 
 
             За кориштење уређеног или не уређеног простора (јавна површина) за одржавање вашара , 
зборова, сајмова и слично према дјелатности таксу по збору, вашару или сајму, унапријед прије 
добијања одобрења за рад, а надлежни орган је дужан обрачунати и наплатити таксу: 
 
а) Угоститељски објекти (шатори, покретни објекти-грилови и сл) 
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До 50 м
2 
према дјелатности 50.00 КМ 

Од 50м
2
 до 100м

2
 према дјелатности 100.00 КМ 

Од 100м
2
 до 200м

2
 према дјелатности 150.00 КМ 

Преко 200м
2
 према дјелатности 300.00 КМ 

 
б)трговински објекти 
 

Све врсте трговинских објеката 30.00 КМ 

 
ц)Остало 
 

Продаја сладоледа, кокица и сл. 30.00 КМ 

Велики рингишпил 150.00 КМ 

Мали рингишпил и возићи 50.00 КМ 

Аутодром, балерина и зид смрти 300.00 КМ 

 

Остале забавне игре                                                                           

 
 

 
 

    
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
  

 
 

 
   

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

 
 


