REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA PETROVO
СКУПШТИНА OPŠTINE PETROVO
____________________________________________________________________
74317 PETROVO, Ozrenskih одреда bb, telefon: 053/260-070, tel.faks.: 053/260-012 E-mail sopetrovosekr@doboj.net

Број:01-022-19/06
Датум: 09.03. 2006.године
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1. и 2. Закона о комуналним
таксама («Службени лист СРБиХ», број 21/77, 35/88. и 26/89) и члана 11. Статута
општине Петрово («Службени гласник општине Петрово», број 1/00), Скупштина
општине Петрово, на сједници одржаној дана 07.03.2006. године, донијела је

О Д Л У К У
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обавеза плаћања и тарифа комуналних такса за сва
правна и физичка лица која користе предмете и услуге за чије кориштење је прописано
плаћање општинске комуналне таксе.
Члан 2
Обавеза плаћања општинске комуналне таксе, утврђује се за:.
1.
2.
3.
4.
5.

истакнуту, односно регистровану фирму,
кориштење рекламних паноа,
држање средстава за игру у угоститељским и другим јавним објектима,
приређивање музичког програма у угоститељским објектима,
кориштење простора испред пословног објекта.

Члан 3
У погледу утврђивања таксених обвезника, обавеза, начина обрачуна, мјеста и
рокова плаћања, принудне наплате, поврата, застаре и других радњи, примјењиваће се
одредбе Закона о комуналним таксама.
Члан 4..
Таксу из члана 2. ове одлуке не плаћају:
1. чланови Савеза слијепих и глувих,
2. чланови Савеза дистрофичара.
3. корисници породичне инвалиднине,
4. субјекти које оснива Општина, државне институције и установе,
5. образовно-васпитне и спортске организације
6. удружења грађана
7. Српска православна црква
8. мјесне заједнице.
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Ратни војни инвалиди од прве до пете каатегорије плаћају 50% од утврђеног
износа таксене тарифе.
Лица која су ослобођена плаћања односно имају повластицу по основу овог
члана дужна су доставити правни основ за ослобађање односно повластицу плаћања
комуналне таксе.
Члан 5.
Обавеза обевезника комуналне таксе јесте подношење пореске пријаве
надлежном општинском органу пореске управе, а сходно тарифном броју на који се
такса односи.
Члан 6.
Приходи од комуналних такса уплаћују се на жиро рачун буџета Општине
Петрово.
Члан 7.
Обвезник општинске комуналне таксе који се региструје у току године, плаћа
износ комуналне таксе сразмјерно годишњем задужењу по тарифном броју.
Члан 8.
Надзор над извршавањем ове одлуке врши Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, Одсјек за инспекцијске послове, као и надлежни орган пореске
управе.
Члан 9.
Висина таксе утврђује се тарифом која гласи:
Тарифни број 1.
Комунална такса на истакнуту фирму- плаћа се унапријед за цијелу годину и то:
I - За предузећа која су као правна лица носиоци права и обавеза у смислу Закона о
предузећима:
1. предузећа из области промета нафте и нафтних деривата
1000 КМ
2. предузећа за експлоатацију камена, пијеска, шљунка, глине и
слично............................................................................. ..
800 КМ
3. предузећа из области грађевинарства.............................
300 КМ
4. предузећа, радне јединице и други облици предузећа за
телекомуникације...............................................................
1.500 КМ
5. предузеће, радне јединице и други облици предузећа која
се баве дистрибуцијом електричне енергије..................
1.500 КМ
6. предузећа за производњу и прераду меса и месних
прерађевина као и сточне хране ......................................
500 КМ
7. предузећа из области резане грађе-пилане .....................
200 КМ
8. предузећа из области игара на срећу и њихове радне
јединице..............................................................................
350 КМ
9. предузеће из области трговине на велико......................
300 КМ
10. предузеће из области трговине на мало.........................
300 КМ
11. предузећа из области трговине пољопривредним
производима.......................................................................
100 КМ
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шпедиција ............................................................................
предузећа из области пројектовања..................................
предузећа из области превоза лица у друмском саобраћају
телевизија, радио станице или њихове пословне јединице
предузећа из области графичке и издавачке дјелатности
предузећа из области пољопривредне производње и
земљорадничке задруге .......................................................
18. банке:-филијале експозитуре – шалтери.......................
19. осигуравајућа друштва: - филијале, експозитуре,
агенције,шалтери ..........................................................
20. поште експозитуре – шалтери...........................................
21. предузећа за технички преглед возила или ПЈ.................
22. предузећа за производњу и дистрибуцију гаса.................
23 предузећа за производњу, прераду и дистрибуцију
пластике и производа од пластике.....................................
24 предузећа за узгој и искориштавање шума и услуге за
узгој и искориштавање шума.............................................
25. производња расплодних јаја и узгој бројлерских
пилића..................................................................................
26. предузећа или њихове пословне јединице
обућарске индустрије.........................................................
27. предузећа из области металне индустрије.......................
28. предузећа из области угоститељства и туризма...........
29. предузећа из области здравствене заштите животиња.
30. за сва непоменута предузећа................................................
12.
13.
14.
15.
16.
17.

200 КМ
300 КМ
200 КМ
100 КМ
100 КМ
50 КМ
500 КМ
400 КМ
500 КМ
500 КМ
1.500 КМ
500 КМ
1.500 КМ
500 КМ
500 КМ
250 КМ
300 КМ
200 КМ
200 КМ

II -За радње које као физичка лица обављају дјелатност у својству самосталног
занимања утврђује се комунална такса за истакнуту фирму:
а) Трговинске радње:
1. складишта грађевинског материјала.......................................
2. продавнице грађевинског материјала ....................................
3. аутоотпади и продавнице половне робе.................................
4. промет секундарних сировина ...............................................
5. самопослуге, маркети .............................................................
6. продавнице мјешовите робе...................................................
7. комисиони ...............................................................................
8. књижаре...................................................................................
9. продавнице текстила,спортске опреме одјеће, обуће,цвјећаре
парфимерије, оптике ..........................................................
10. уплатна мјеста лутрија, спортске кладионице..................
11. апотеке...................................................................................
12. продавнице керамике, водо и електро-материјала,
боја и лакова ........................................................................
13. подруми алкохолних и безалкохолних пића,магацини....
14. меснице и продавнице рибе................................................
15. продавнице аутогума и резервних дијелова за аутомобиле
16. откуп пољопривредних производа....................................
17. ветеринарске и пољопривредне апотеке...........................
18. продавнице погребне опреме ............................................

200 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ
150 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ
200 КМ
100 КМ
100 КМ
200 КМ
100 КМ
100 КМ
10 КМ
100 КМ
100 КМ
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б) Угоститељски објекти
1. ноћни барови и казина..................................................
2. диско бар-дискотека,дансинг бар и сл.објекти...........
3. хотели ............................................................................
4. мотели............................................................................
5. ресторани са собама за ноћење и пансиони...............
6. ресторани, кафане,пицерије.........................................
7. кафе-барови и бифеи.....................................................
8. посластичарнице ........................................................
9. роштиљнице..............................................................
10. остали непоменути угоститељски објекти................

1.500 КМ
300 КМ
200 КМ
200 КМ
200 КМ
150 КМ
150 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ

ц) Занатске радње:
1. производња алкохола ......................................................
2. производња безалкохолних пића....................................
3. пекарске,производња производа од тијеста...................
4. пржионица кафе..............................................................
5. фризерски салони,хемијске чистионице.......................
6. каменоресци....................................................................
7. производња сточне хране и клаонице..........................
8. козметичари и фотографи...............................................
9. аутопраонице..................................................................
10. израда бетонске галантерије, картонске амбалаже,
предмета од гуме, пластике, крзнених одјевних
предмета ...........................................................................
11. обућари, кројачи,воскари,сајџије,пчелари(стари занати)
12. аутошколе.......................................................................
13. аутомеханичари,аутолимари, лимари, електричари и столари.
14. занатске радње за извођење радова у шумарству
15. занатске радње за производњу резане грађе (пилане)
16. занатске радње из области грађевинарства
(зидари,тесари, молери,водоинсталатери, електроинсталације и сл.). ...................................
17. остале непоменуте занатске дјелатности....................

500 КМ
200 КМ
50 КМ
100 КМ
50 КМ
200 КМ
50 КМ
50 КМ
100 КМ
100 КМ
50 КМ
50 КМ
100 КМ
100 КМ
150 КМ
80 КМ
80 КМ

д) Остале дјелатности
1. млинови .......................................................................
2. адвокатске канцеларије и нотари...............................
3. стоматолошке и љекарске ординације ...............
4. експлоатација, пијеска, шљунка, камена
и осталих минералних сировина............................
5. агенције за правну помоћ и књиговодствене услуге
6. јавни путнички превоз....................................................
7. израда програма за рачунаре..........................................
8. јавни превоз ствари и робе.............................................
9. превоз лица и ствари за властите потребе ако није у склопу
регисторване дјелатности............................................

100 КМ
100 КМ
100 КМ
800 КМ
100 КМ
150 КМ
100 КМ
150 КМ
80 КМ
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10. регистроване радње за пружање услуга на забавним
играма, направама и аутоматима...............................
11. регистрована самостална односно фармерска дјелатност
за производњу меса, јаја и сл. .......................................
12. за све остале непоменуте дјелатности...........................

200 КМ
300 КМ
100 КМ

1. Под истакнутом фирмом подразумијева се свака ознака или натпис који
означава да одређено правно или физичко лице обавља одређену дјелатност или
занимање, изузев ознака и натписа на зградама органа управе, установа и других
организација и заједница које врше послове од посебног друштвеног интереса.
2. Обвезници комуналне таксе који обављају различите дјелатности, у оквиру
једног ретистрованог субјекта, плаћају таксу за дјелатност чијим обављањем остварују
промет за који је прописан највиши износ таксе.
3. У тарифном броју 1. под д) алинеја 10. плаћа се јединствена комунална такса
на истакнуту фирму, а не плаћа се појединачно на направе и аутомате који служе
забавним играма.
4. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у два дијела и то: прва
половина до 31.марта, а друга половина до 31. јула текуће године.
Тарифни број 2:
Комунална такса за кориштење рекламних паноа:
За сваку рекламу истакнуту на паноима који су остављени дуж локалних путева
и улица у насељима за које урбанистичку сагласност издаје надлежни орган општине
плаћа се такса у годишњем износу по м2:
1. у урбаном подручју ..............................................................
2. ван урбаног подручја..............................................................

20 КМ
10 КМ

За рекламе на фасадама објеката (зградама) плаћа се за
сваки м2 површине рекламе ........................................................

10 КМ

Такса се плаћа
сагласности.

у годишњем износу приликом издавања урбанистичке
Тарифни број 3:

Комунална такса за држање музике и средстава за игру у
угоститељским и другим објектима:
1. за држање музике у угоститељским објектима, плаћа се
такса без обзира на број чланова оркестра, дневно........
2. за држање музике у угоститељским објектима за вријеме
јавних скупова, вјерских празника, вашара, плаћа се
такса, без обзира на број чланова оркестра,дневно...............
За држање средстава за игру у угоститељским и другим
објектима плаћа се мјесечно комунална такса у износу и то:
3. покер апарати по комаду..........................................................

10 КМ
20 КМ
20 КМ
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4. остали електронски уређаји за игре на срећу по комаду......
5. апарати за игру(флипери,стони фудбал,билијар и сл.)по ком

20 КМ
10 КМ

Напомена:
1.Таксу за држање музике и средстава за игру
плаћа држалац
музике,односно,држалац средстава за игру, мјесечно унапријед и то најкасније до 5-тог
у мјесецу.Не плаћа се такса за музику која се репродукује механичким средствима.
Надлежна инспекција општине Петрово приликом вршења контроле у
угоститељским објектима као и другим просторијама утврђује постојање обавезе
плаћања комуналне таксе и податке о таксеном обвезнику доставља Одјељењу за
привреду, финансије и друштвене дјелатности која издаје одобрења за обављање
дјелатности и утврђује обавезу плаћања комуналне таксе по овом тарифном броју.
Приликом вршења контроле комунални инспектор на лицу мјеста наплатиће
мјесечну таксу држаоцу музике који нема прибављено одобрење за исту од надлежног
органа.
2. Сваки апарат – средство предвиђено овим тарифним бројем, надлежни орган
ће означити путем самољепљиве нумерисане потврде и сачинити записник о томе.
Сваку промјену на средству (продаја, квар и слично) власник радње је дужан пријавити
надлежном органу-Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности у
писменој форми, а надлежни орган ће донијети рјешење по овом тарифном броју.
Тарифни број 4:
Комунална такса за кориштење простора испред пословног простора.
1. за постављање столова испред угоститељских објеката,
кафана и посластичарница-баште, за један сто плаћа се
мјесечно ..................................................................................
2. за држање расхладних витрина, витрина за сладолед,
ради излагања робе ван пословних просторија
плаћа се такса у годишњем износу по једној витрини ....

3 КМ

30 КМ

Напомена:
1.Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се унапрејед до 5-тог у
мјесецу за наредни мјесец.
Члан 10.
Ако самостални предузетник, правно лице или физичко лице, не измири обавезу
плаћања утврђене комуналне таксе у одређеним роковима, казниће се код надлежног
суда за прекршаје по свим тарифним бројевима од 1 до 4. и то за правна лица увећано
највише до троструког износа, за одговорно лице у правном лицу 200,00 КМ, а за
самосталне предузетнике (СУР, СТР, СЗР, ЈП и др.) увећано највише до двоструког
износа.

Члан 11.
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама
број 01-022-28/03. од 25.12.2003.године («Службени гласник општине Петрово», број
2/03).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Петрово.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јово Николић
ДОСТАВЉЕНО:
1.Спис Скупштине општине;
2. «Службени гласник општине Петрово»;
3. Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности;
4. Огласна табла;
5. Архива.
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