На основу члана 2. став 1. и 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), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и
9/07)), Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој редовној сједници одржаној дана 28.02.2012.године,
донијела је
О Д Л У К У
о комуналним таксама
Члан 1.
Овом одлуком утвђује се врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналних такса,
као и друга питања у вези комуналних такса на подручју општине Шамац.
Члан 2.
Комуналне таксе утврђују се за коришћење права, предмета и услуга утврђених Тарифом комуналних такса (у
даљем тексту: Тарифа) која је саставни дио ове Одлуке, а у складу са одредбама Закона о комуналним
таксама.
Новчана средства наплаћена од комуналних такса приход су Буџета општине Шамац.
Члан 3.
На подручју општине Шамац прописују се комуналне таксе како слиједи:
1. комунална такса за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама,
2. комунална такса за коришћење простора на јавним површинама,
3. комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија,
4. комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима,
5. комунална такса за истицање рекламе на јавним и другим површинама,
6. комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других
објеката привременог карактера, забавне паркове, циркусе, забавне радње, спортске садржаје и сл., и
7. комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на
уређеним и обиљеженим мјестима.
Члан 4.
Таксени обвезник је физичко или правно лице које је корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је
прописано плаћање таксе Тарифом из члана 2. ове одлуке.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано
плаћање комуналне таксе.
Члан 5.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Административне службе општине Шамац
појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе утврђене Тарифом, осим комуналне таксе
за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.
Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или
предузетника на пословним просторијама, спроводи се у складу са чланом 12. Закона о комуналним таксама.
Члан 6.
Ослобађања од плаћања комуналних такса врши се у складу са са чланом 8. Закона о комуналним таксама.
Члан 7.
Поред ослобађања од плаћања комуналних такса прописаних чланом 8. Закона о комуналним таксама, од
плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама, у години у којој је дјелатност регистрована и у којој је предузетник запослио нове раднике,
ослобађају се обвезници који:
1. први пут покрећу привредну или услужну дјелатност, уколико је обвезник предузетник,

2. запосли нове раднике, уколико је обвезник предузетник
3. обавља дефицитарне дјелатности.
Право на ослобађање у случајевима из тачке 1., 2. и 3. претходног става
остварује се подношењем захтјева Одјељењу за урбанизам и стамбено-комуналне послове прије истека рока
за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
Одјељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе из
става 1. овог члана доставља Пореској управи РС.
Члан 8.
Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање аутомобила и њихових приколица на мјестима
која за то одреди општински орган надлежан за те послове врши правно лице којем ти послови буду повјерени
одлуком Скупштине општине Шамац
Дио средства у износу од 30% од укупно наплаћених средстава по основу пружања услуга паркирања
моторних и прикључних возила на простору терминала у функцији царинског прелаза Шамац, ЈП ''Слободна
зона'' Шамац дужно је уплаћивати до 5-тог у мјесецу за претходни мјесец на јединствен рачун трезора
општине Шамац.
Као основица за обрачун дијела наплаћених средстава по основу услуга паркирања која се усмјеравају у буџет
општине Шамац утврђује се мјесечни нето износ наплаћених средстава (укупан износ наплаћене накнаде за
паркирање умањен за износ који се уплаћује Управи за индиректно опорезивање БиХ).
ЈП ''Слободна зона'' Шамац дужно је Одјељењу за финансије подносити мјесечни извјештај о наплати накнаде
за пружање паркинг услуга са табеларним приказом укупног износа наплаћене накнаде, износа који је
обрачунат и исплаћен УИО БиХ и износа обрачунатог и уплаћеног на рачун трезора Општине Шамац.
Члан 9.
Надзор над спровођењем члана 3. тачка 1. ове одлуке врши Пореска управа РС, а инспекцијски надзор над
спровођењем члана 3. тачка 2. до 7. ове одлуке врши комунална полиција и тржишна инспекција
Административне службе општине Шамац.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама (''Службени гласник
општине Шамац'', број 2/10).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-022-27/12
Дана, 28.02.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.
За истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, плаћа се
комунална такса у годишњем износу и то:
I Правна лица која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона о привредним друштвима:
1. из области индустрије и грађевинарства
300 КМ
2. из области електро-индустрије и електро-дистрибуције
1.000 КМ
3. из области експлоатације камена, пијеска и шљунка
1.000 КМ
4. из области пољопривреде, лова и шумарства
200 КМ
5. из области рибарства
200 КМ
6. из области занатства и задруге
200 КМ
7. из области превоза путника и робе
250 КМ
8. из области телекомуникација и ПТТ
2.000 КМ

9. из области трговине
10. из области промета нафте и нафтних деривата
11. из области угоститељства
12. из области графичке и издавачке дјелатности
13. Банке и осигуравајуће организације и то:
а) основне банке, главне филијале и осигуравајуће организације
б) пословне јединице банака и осигуравајућих организација
(експозитуре, филијале), микрокредитне организације
ц) остале јединице банака и осигуравајућих организација
(истурени шалтери и сл.)
14. из области пројектовања
15. из области информисања
16. из области резане грађе – пилане
17. из области игара на срећу
18. из области шпедитерских услуга
19. привредна друштва осталих непоменутих дјелатности
II Пословне јединице Привредних друштава
1. из области индустрије и грађевинарства
2. из области електро-индустрије и електро-дистрибуције
3. из области експлоатације камена, пијеска и шљунка
4. из области пољопривреде, лова и шумарства
5. из области рибарства
6. из области занатства и задруге
7. из области превоза путника и робе
8. из области телекомуникација и ПТТ
9. из области трговине
10. из области промета нафте и нафтних деривата
11. из области угоститељства
12. из области графичке и издавачке дјелатности
13. из области пројектовања
15. из области информисања
16. из области резане грађе – пилане
17. из области игара на срећу
18. из области шпедитерских услуга
19. осталих непоменутих дјелатности
III Здравствена установа чији је оснивачи физичко лице
IV Дјелатности које се обављају у складу са Законом о занатскопредузетничкој дјелатности (предузетници)
а) Угоститељска дјелатност
1. ноћни барови
2. барови, диско-барови
3. дискотеке (диско клубови)
4. хотели, мотели
5. ресторани
6. апартмани, преноћишта, пансиони и сл.
7. кафе, кафе бар, снек барови и сл.
8. покретни угоститељски објекти
9. ћевабџинице, бурегџинице, објекти брзе хране, сластичарне,

500 КМ
1.000 КМ
300 КМ
250 КМ
1.500 КМ
1.000 КМ
800 КМ
250 КМ
300 КМ
300 КМ
1.500 КМ
300 КМ
300 КМ

150 КМ
500 КМ
500 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ
125 КМ
1.000 КМ
250 КМ
500 КМ
200 КМ
100 КМ
100 КМ
150 КМ
150 КМ
800 КМ
150 КМ
150 КМ
300 КМ

400 КМ
200 КМ
100 КМ
200 КМ
100 КМ
200 КМ
70 КМ
150 КМ

и остали непоменути угоститељски објекти
б) Трговинска дјелатност
1. робне куће, тржни центри
2. самопослуге
- мини маркет површине од 50 – 100 м2
- супер маркет површине од 100 – 500 м2
- макси маркет површине од 500 – 1500 м2
- хипо маткет површине преко 1500 м2
3. драгстор
4. продавнице и бутици
5. киосци
ц) Остале дјелатности
1. занатска дјелатност у области грађевинарства
(зидари, тесари, лимари, бравари, паркетари, молери,
водоинсталатери, електроинсталатери и сл.)
2. аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари,
столари
3. каменоресци
4. израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике,
текстилних предмета
5. златарска дјелатност
6. производња безалкохолних пића
7. пржионице кафе
8. фризерска дјелатност
9. козметичари
10. агенције за промет некретнина
11. посредничке, правне и књиговодствене услуге
12. адвокатске канцеларије
13. нотари
14. ауто-школе
15. штампарије
16. превозници лица и ствари (аутопревозници,
такси, аутобуски превоз)
17. аутопраоне
18. производња тјестенине
19. рибарнице
20. пекарске радње и меснице
21. обућари и сајџије
22. продаја робе на покретним штандовима (пијаца)
23. остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује
према вођењу књига
24. остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује
у годишњм паушалном износу

70 КМ

600 КМ
100 КМ
200 КМ
300 КМ
400 КМ
300 КМ
100 КМ
50 КМ

70 КМ
70 КМ
150 КМ
50 КМ
100 КМ
70 КМ
100 КМ
50 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ
150 КМ
200 КМ
100 КМ
70 КМ
70 КМ
70 КМ
70 КМ
70 КМ
70 КМ
50 КМ
30 КМ
70 КМ
50 КМ

д) За сваки издвојени простор у којем предузетник обавља регистровану дјелатност, плаћа се
комунална такса у износу од
50 КМ.

Напомена:
1. Пословним именом, у смислу Закона о комуналним таксама, сматра се сваки истакнути назив или
име које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност.
2. Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса се плаћа
само за једно пословно име.
3. Обвезник комуналне таксе за истицање пословног имена дужан је пријавити таксену обавезу
најкасније до 31. марта текуће године, а уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године.
4. Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса по овом
тарифном броју, 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.
5. Обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу до 30. јуна текуће
године, има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске
године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
Тарифни број 2.
За коришћење простора на јавним површинама плаћа се комунална такса по м2, мјесечно за одобрени период
и то:
1. постављање љетних башти (столова и столица), љетних стаклених башти и тенди:
а) у ул. Мајке Јевросиме и ул. Краља Александра I Карађорђевића
4 КМ
б) свим осталим улицама у насељеном мјесту Шамац
3 КМ
2. постављање расхладних витрина за продају творнички пакованог сладоледа, постављање покетних
столова, сталака, и импровизованих објеката
за продају разгледница, сувенира, наочала, цвијећа, лутрије, књига, те
прехрамбених производа који се припремају на лицу мјеста (кокице,
кукуруз, кестен) – за једно продајно мјесто
30 КМ
3. за постављање изложбених мјеста испред пословног објекта и
простора – за једно изложено мјесто
10 КМ
4. за постављање покретних бифеа, грилова и сл.
20 КМ
– за једно продајно мјесто дневно
5. за постављање рекламних табли – паноа, рекламних стубова,
билборда и јарбола на јавној површини – по 1 м2
5 КМ
6. за постављање гаража и шупа за огрев – по 1 м2
0,50 КМ
7. за постављање киоска – по 1 м2
5 КМ
Напомена
1. Општинксу комуналну таксу утврђује општински орган надлежан за издавање одобрења за кориштење
јавне површине, а иста се утврђује сразмјерно времену коришћења јавне површине.
2. Општинска комунална такса за кориштење јавне површине плаћа се мјесечно унапријед за сваки мјесец за
који је дато одобрење за коришћење, а сваки започети мјесец коришћења рачуна се као цијели мјесец.
3. Таксени обвезник дужан је надлежном органу доставити доказ о извршеној уплати општинске комуналне
таксе прије почетка коришћења јавне површине за мјесец у којем му је дато одобрење, а за сваки наредни
мјесец коришћења до 5 – тог у мјесецу.
Тарифни број 3.
1. За коришћење простора на јавним површинама за одлагање и држање грађевинског и другог материјала
плаћа се комунална такса по 1 м2 дневно
у износу од
1 КМ.
2. За прекопавање јавне површине (улице) плаћа се комунална такса
по дужном метру дневно
20 КМ.
3. За прекопавање зелене јавне површине плаћа се комунална такса

по дужном метру дневно

10 KM

Напомена
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја утврђује општински орган надлежан за издавање
одобрења за кориштење јавне површине, а плаћа се прије почетка извођења грађевинских радова,
односно прије извршеног одлагања грађевинског и другог материјала на јавну површину, односно
прије отпочињања прекопавања јавне површине.
2. Обвезник је правно или физичко лице које тражи коришћење простора на јавним површинама за
одлагање грађевинског и другог материјала, односно прекопавање јавних површина.
3. Обавези плаћања комуналне таксе из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не подлијежу правна лица
која прекоп јавне површине врше по захтјеву Административне службе у сврху интервентних
радњи на отклањању кварова на дијеловима инфраструктурних водова којим управљају јавна
предузећа
Тарифни број 4.
За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија плаћа
се комунална такса годишње по једној витрини у износу од
20 КМ.
Напомена
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове, на основу записника о утврђеном чињеничном стању на
лицу мјеста сачињеном од стране Комуналне полиције, а иста се плаћа унапријед за читаву
годину.
2. Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја је правно или физичко лице које користи
витрину ради излагања робе ван пословних просторија.
Тарифни број 5.
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, плаћа се комунална
такса по дневном наступу и то:
а) у угоститељским објектима до 150 м2
15 КМ
б) у угоститељским објектима преко 150 м2
20 КМ
ц) масовним скуповима
30 КМ
Напомена
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове и иста се плаћа унапријед сразмјерно времену
приређивања музичког програма (броју даневних наступа) , а обвезник (приређивач музичког
програма) је дужан пријавити приређивање музичког програма унапријед Одјељењу за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Тарифни број 6.
1. За истицање рекламе на јавним и другим површинама плаћа се комунална такса у годишњем износу и то:
а) реклама величине до 2 м2
једнострано
100 КМ
двострано
200 КМ
б) реклама величине од 2м2 до 4 м2

ц) преко 4 м2 (билборд)

д) стуб и јарбол

једнострано
двострано

300 КМ
400 КМ

једнострано
двострано

750 КМ
1.500 КМ
100 КМ

2. За постављање трнспарента плаћа се комунална такса по
транспаренту дневно

10 КМ

Напомена
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
2. Таксени обвезник комуналну таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа унапријед за читаву
годину, а из тачке 2., приликом издавања одобрења за постављање транспарента и то унапријед за
одобрени период.
Тарифни број 7.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других
привременогкарактера, забавне паркове, циркусе, забавне радње, спортске садржаје и сл. плаћа
се комунална такса по 1 м2 дневно у износу од
0,30 КМ.

објеката

Напомена
1. Општинксу комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне послова, сразмјерно времену коришћења јавне површине и иста се
плаћа унапријед.
2. Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја је правно или физичко лице коме је дато одобрење за
кориштење слободне површине у предвиђене сврхе.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.

