REPUBLIC OF SRPSKA
CITY OF EAST SARAJEVO
CITY COUNCIL

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ИСТОЧНО САРАЈЕВО
СКУПШТИНА

Јахорински пут бб, Пале, тел: 057226-793; факс : 057/226-787

На основу члана 7. Закона о комуналним таксама(“ Службени гласник РС “, број 4/12 ),
члана 4.и 6. Закона о Граду Источно Сарајево (“Службени гласник РС” , број 25/93, 8/96 и
33/97 и 74/05 ) члана 30. став алинеја 9.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
РС , број 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 19. став 1. алинеја 14. Статута Града Источно
Сарајево ( ”Службене новине Града Источно Сарајево “ , број 20/05), Скупштина Града
Источно Сарајево на 26. редовној сједници одржаној 30.03.2012. год. донијела је:

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Члан 1.
Овом одлуком уређују се комуналне таксе и утврђује :предмет таксене обавезе , обвезник
плаћања комуналне таксе (у даљем тексту:обвезник), врста ,висина,рокови,начин плаћаа и
ослобађања од плаћања комуналне таксе на подручју Града Источно Сарајево.
Члан 2.

Комуналне таксе плаћају се за кориштење предмета и услуга које су утврђене тарифом
комуналних такса, а која је саставни дио ове одлуке,а у складу са одредбама Закона о
комуналним таксама.
Комуналне таксе су приход буџета Града Источно Сарајево и удружених општина Града
Источно Сарајево.
Средства наплаћена по основу ове одлуке на име комуналне таксе распоређују се на
следећи начин:
- 75% Град Источно Сарајево,
- 25% Удруженим општинама,
а уплата се врши на жиро рачуна Града Источно Сарајево број 562-012-00000977-80
отворен код НЛБ Развојне банке.
Члан 3.
На подручју Града Источно Сарајево прописују се комуналне таксе за :
а) Држање музике у угоститељским објектима,
б) Држање средстава за игре у угоститељским објектима, као у другим просторијама
ц) Истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.

Члан 4.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.

Члан 5.
Таксена обавеза настаје даном почетка кориштења права, предмета и услуга за чије је
кориштење прописано плаћање комуналне таксе.
На застарјелост таксене обавезе из члана 3. ове одлуке примјењују се прописи којима се
уређује порески поступак.

Члан 6.
Пословним именом ,у смислу ове одлуке, сматра се сваки истакнути назив или име које
упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност.
Ако се на јавном 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 и идентично је
називу или имену садржаном у одобрењу надлежног органа.

Члан 7.
Од плаћања комуналне таксе ослобођени су:
а) институције БиХ,
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,
ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа признато својсво члана породице
погинулих,умрлих,несталих и заробљених бораца , РВИ и цивилне жртве рата.
е) обвезник који опбавља нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности,
ж) обвезник који се бави старим традиционалним занатима,
з) предузетник који први пут покреће привредну или услужну дјелатност ,
и) предузетник који запосли нове раднике,
ј) корисник права из социјалне заштите.
Лица из става 1. тачка ђ) овог члана право на ослобађање остварују подношењем захтјева
Одјељењу за просторно уређење, саобраћај и стамбено комуналне послове
Административне службе Града Источно Сарајево, прије истека рока за пријављивање ,
односно плаћање таксене обавезе.
Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе доставља се Пореској управи
Републике Српске.

Члан 8.
Комуналне таксе из члана 3. ове одлуке утврђује се у годишњем износу.
Члан 9.
Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 3. ове одлуке
спроводи се у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
Обвезник комуналне таксе из преходног става овог члана дужан је пријавити таксену
обавезу најкасније до 31.03. текуће године, а уплату извршити најкасније до 30.06. текуће
године.
Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса из
члана 3.ове 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 утврђени износ таксе најкасније до краја године.
Порески обвезник који одјави дјелатност у току године , а платио је комуналну таксу у
складу са ставом 2. одбог 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 10.
Надзор над спорођењем ове одлуке врши Пореска управа Републике Српске и Одјељење за
просторно уређење, саобраћај и стамбено комуналне послове Града Источно Сарајево.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама број 01-01322-107/09 од 23.12.2009. године и број 01-013-48.18/11 од 24.11.2011.год. ( Сл.новине Града
Источно Сарајево број 28/09 ,16/11).
Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеним новинама Града
Источно Сарајево.

Број: 01-013-19.25
Датум: 30.03.2012 год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Мр Мирослав Лучић, проф.

ТАРИФА
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
За држање музике у угоститељским објектима- по једном дану

5,00 КМ

За музику која се репродукује механичким средствима , радио телевизија и сл. не плаћа се
такса.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
За држање средстава за игре у угоститељским објектима, као и у другим просторијама
плаћа се комунална такса и то:
2.1. За држање билијара, по сваком билијару плаћа се годишње,
2.2. За држање аутомата и електронских уређаја за игре на срећу
плаћа се годишње, по сваком аутомату и електр. уређају,
2.3. Бинго и спортске кладионице

50,00 КМ
100,00 КМ
500,00 КМ

ТАРИФНИ БРОЈ 3.

За сваку истакнуто пословно име( фирму) правног лица или предузетника на пословним
просторијама плаћа се комунална такса у годишњем износу и то:

I – Привредна друштва која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона
о привредним друштвима :
1. Привредна друштва из области индустрије и грађевинарства
1.000,00 км
2. Привредна друштва из области електроиндустрије и електродистрибуције
1.500,00 км
3. Привредна друштва из области пољопривреде ,лова и шумарства
350,00 км
4. Привредна друштва из области рибарства
350,00 км
5. Привредна друштва из области занатства и задруге
350,00 км
6. Привредна друштва за превоз путника и робе
900,00 км
7. Привредна друштва из области телекомуникација и ПТТ
1.500,00 км
8. Привредна друштва области трговине на велико и мало
900,00 км
9. Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата , промета гаса ,
друштва хемијске индустрије , представништва иностраних фирми,
производња алкохолних и безалкохолних пића
1.500,00 км
10. Привредна друштва из области угоститељства:
- хотели
900,00 км
- мотели
900,00 км
- ресторани
200,00 км
- бифеи и гостионице
200,00 км

- ноћни барови , барови, диско барови и дискотеке
500,00 км
- кафе барови , пивнице , покретни угоститељски објекти
200,00 км
- апартмани, пансиони, преноћишта , одмаралишта
400,00 км
- кафитерије ,посластичарнице
200,00 км
11. Банке и осигуравајуће организације и пословне јединице банака
и осигуравајућих организација
1.500,00 км
- Микрокредитне организације
800,00 км
- Истурени шалтери
800,00 км
12. Пројектна привредна друштва
1.000,00 км
13.Привредна друштва из области информисања и медија
350,00 км
14. Привредна друштва из области дрвно прерађивачке индустрије и пословне
јединице тих друштава
900,00 км
15. Остала непоменута привредна друштва
350,00 км
16.Привредна друштва из области резане грађе –бренте
400,00 км
17. Пословне јединице привредних друштава ако је сједиште друштва
ван подручја Града Источно Сарајево
900,00 км
18. Пословне јединице привредних друштава ако је сједиште друштва на
територији града Источно Сарајево
250,00 км

II Самосталне радње – дјелатности које физичка лица обављају у својству
самосталног занимања:

а) Угоститељски објекти
- хотели
- мотели
- ноћни барови , барови , диско барови и дискотеке
- ресторани
- апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта и сл.
- кафе барови , бифеи , пивнице, гостионице
- бурегџинице , пицерије, посластичарнице, печењаре, роштиљнице
- покретни угоститњљски објекти

900,00 км
900,00 км
500,00 км
200,00 км
300,00 км
200,00 км
200,00 км
150,00 км

б) Трговинске радње
- робне куће , самопослуге
- киосци, продавнице , бутици и сл.

500,00 км
200,00 км

в) Остале дјелатности
- адвокатске канцеларије
- нотари
- љекарске и стоматолошке ординације
- апотеке ( здравствене, ветеринарске , пољопривредне и биљне )
- агенције за промет некретнина
- удружења
- каменорезци

400,00 км
400,00 км
350,00 км
350,00 км
300,00 км
250,00 км
300,00 км

- златарска дјелатност
- израда крзнених одјевних предмета
- посредничке, правне и књиговодствене услуге
- ауто школе
- фризери
- козметичари
- аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари и столари
- пржионице кафе
- занатске дјелатности из области грађевинарства ( зидари , лимари, тесари,
бравари , паркетари ,молери, водоинсталатери и др. )
- израда бетонске галантерије
- самостални такси превозници и аутопревозници
- обућари
- аутопраонице
- рибарнице
- пекарске радње и меснице
- остале непоменуте дјелатности

100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
80,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км
100,00 км

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке је нови Закон о комуналним таксама ( Сл.гласник
РС број 4/12) који чланом 7. прописује обавезу скупштине јединице локалне самоуправе да
својим актом утврди комуналне таксе, врсту, висину,начин плаћања и ослобађања од
плаћања комуналне таксе .
Чланом 14.овог Закона, прописана је обавеза да се постојеће одлуке ускладе са одредбама
Закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона.
Сходно наведеним законским одредбама неопходно је донијети одлуку као у приједлогу.

