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     Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК               
 
Број: 01-022-9/13. 
Dana: 08.02.2013.г. 
. 
 
 На основу члана 2. и 7. став (1)  Закона о комуналним таксама („Службени гласник РС“, 
бр. 4/12) и члана 35. Статута општине Хан-Пијесак („Службени гласник општине Хан-Пијесак“ 
бр. 5/05, 8/06, 26/07, 31/08 и 32/12), Скупштина општине Хан-Пијесак на редовној сједници 
одржаној дана  08.02.2013.године, донијела је  
 

О Д Л У К У  
о комуналним таксама на подручју општине Хан-Пијесак 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања 
комуналне таксе на подручју општине Хан Пијесак. 

 
Члан 2. 

 Комуналне таксе плаћају се за коришћење права, предмета и услуга које су утврђене 
Тарифом комуналних такси, а која чини саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 Комуналне таксе су приход буџета општине. 
 

Члан 4. 
 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање комуналне таксе у складу са тарифом из члана 2. ове одлуке. 
 

Члан 5. 
 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне таксе из чл. 2. ове одлуке. 
 

Члан 6. 
 (1)Од плаћања комуналних такси ослобођени су: 

1) Институције Босне и Херцеговине, 
2) Органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
3) Акредитоване међународне организације, 
4) Дипломатска и конзуларна представништва, 
5) Организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској, 
6) Лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице погинулих, 

умрлих несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата, 
7) Обвезници који обављају нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности, 
8) Обвезници који се баве старим традиционалним занатима, 
9) Обвезници који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност, уколико је 

предузетник, за прву годину рада, 
10) Обвезник који запосли нове раднике, уколико је предузетник, за наредну календарску 

годину која следи након године у којој је нови радник запослен,  
11) Обвезник који је корисник права из социјалне заштите. 

 
      (2)Право на ослобађање у случајевима из тачке 6) овог члана остварује се подношењем 
захтјева  Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности Административне службе 



 2 

општине Хан Пијесак, прије истека рока важења за пријављивање, односно плаћање таксене 
обавезе. 
     (3)Одјељење из претходног става овог члана рјешење о ослобађању од плаћања комуналне 
таксе доставља Пореској управи. 
 

Члан 7. 
      (1)Одјељење из претходног члана ове одлуке појединачним рјешењем утврђује обавезу 
плаћања комуналне таксе, изузев Тарифног броја 3. 
      (2)Против рјешења из става 1. овог члана обвезник може изјавити жалбу начелнику општине 
у року и на начин прописан Законом о општем управном поступку. 
 

Члан 8. 
      (1)Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из Тарифног броја 3.спроводи 
се у складу са прописима којима се уређује порески поступак. 
     (2)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. 
 (3)Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса из 
Тарифног броја 3. 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. 
 (4) 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 9. 
(1) Инспекцијски надзор врши надлежни орган јединице локалне самоуправе, изузев 

Тарифног броја 3, 
(2) Надзор над спровођењем Тарифног броја 3. врши Пореска управа Републике Српске. 

 
                                                            Члан 10. 

 Комуналне таксе обрачунавају се и плаћају у складу са Тарифом комуналних такси, а која 
је саставни дио ове одлуке. 

Т А Р И Ф А  
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 
Тарифни број 1. 

 За држање музике уживо у угоститељским објектима по једном дану плаћа се 1,00КМ 
 
НАПОМЕНА 

1. Таксена обавеза настаје даном издавањем одобрења за држање музике и плаћа се до 10-ог 
у мјесецу  за протекли мјесец. 

2. Држаоци музике плаћају таксу за сваки објекат посебно. 
3. За музику која се репродукује електронским и механичким средствима (грамофон, радио, 

телевизија и сл.) не плаћа се такса.  
 

Тарифни број 2. 
 За свако истакнуто пословно име или натпис на одредишту фирме, којим се означава да 
одређено правно или физичко лице обавља одређену дјелатност плаћа се комунална такса у 
годишњем износу и то: 
 
     1.Предузећа и радне јединице предузећа која обављају дјелатност у области узгоја и заштите 
шума, производње обле грађе,  производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, 
производње и промета нафте и нафтних деривата, промета гаса, предузећа хемијске индустрије, 
представништва иностраних фирми, производња алкохолних и безалкохлних пића и  
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пословне јединице ових предузећа……………………………………………...............900КМ 
      2.Предузећа ПТТ саобраћаја, телекома, банке, осигурање имовине и лица и 
 пословне јединице ових предузећа………………………………………….......…......900КМ 
       3.Предузећа за трговину на велико, друмског соабраћаја, дрвопрерађивачке индустрије, 
пословне јединице тих предузећа………………………………………………...….....600КМ 
       4.Пословне једнице предузећа која се баве дјелатношћу трговином на мало и угоститељства, 
за сваку пословну једницу …………………………………….............................…......200КМ  
       5.Предузећа која обављају дјелатност у области инжињеринга, грађевинарства, пројектовања, 
пословне јединице тих предузећа и услуге у шумарству…………..............................450КМ 
       6.Предузећа за производњу у области металне, електро и прехрамбене 
индустрије………………………………………………………………………...…....... 400КМ 
       7.Предузећа која обављају дјелатност у области пољопривредне производње, текстилне 
индустрије, комуналне послове и остала непоменута предузећа, продавнице  и пословне јединице 
тих предузећа ………………………………………………………………….................200КМ 
       8. Продавнице изван сједишта предузећа……………………………......…...........150КМ 
       9. Радње које обављају дјелатност личним радом вршећи услуге резањем грађе (бренте)  
           и прераде дрвета………………………………………………………..................300КМ 
      10.Самосталне трговинске радње које обављају дјелатност  у области промета роба,  
промета лијекова и адвокатских услуга и самосталне угоститељске радње...............100КМ 
      11.Радње грађана који обављају аутопревозничку и аутомеханичарску и аутолимарску  
дјеатност……………………………………………………………………….........….....120КМ 
      12.Радње грађана које обављају занатску дјелатност………………….....................25КМ 
      13.Радње грађана из осталих непоменутих дјелатности, киосци за продају штампе,  
књига и осталих публикација, покретне радње и такси………………………...............30КМ 
     14.Фризерске радње, обућарске, ковачке, видеотеке и стари занати………............20КМ 
     15. За регистровано сједиште правног лица (канцеларија) које се налазе  изван пословног 
објекта који служи за обављање дјелатности и за правна лица која су регистрована у суду а нису 
почела обављати дјелатност (правна лица у припреми).................................................50КМ. 

 
           НАПОМЕНА: 
          1.Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења надлежног органа 
дужан је да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност истакне пословно име. 
          2. Пословним именом, у смислу ове одлуке, сматра се сваки истакнути назив или име које 
упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. 
          3. Пословно име из тачке 2. ове напомене  идентично је називу или имену садржаном у 
одобрењу надлежног органа и истиче се на одговарајућој табли, чији се облик може прописати 
актом Скупштине општине. 
          4. Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, 
такса се плаћа само за једно пословно име. 
          5. Пословно име истиче се  најкасније даном почетка обављања дјелатности. 

 
Тарифни број 3. 

 За заузимање тротоара и дијела јавне површине испред пословних просторија плаћа се 
дневно: 

1.За постављање продајних пунктова, тезги, столова и слично, за 1м2………..0,20КМ 
2.За постављање столова испред угоститељских објеката, посластичарница и сл. за 1 м2 

плаћа се дневно……………………………………………………………...........................0,40КМ. 
 
      НАПОМЕНА: 

 Такса из овог тарифног броја плаћа се одмах ако се заузимање тротоара врши до 
мјесец дана. У противном се такса плаћа у једнаким мјесечним ратама до 10-ог у мјесецу за 
протекли мјесец. 
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 Таксу обрачунава и наплаћује надлежни општински орган управе. 
 Не плаћа се такса из овог тарифног броја на организованим пијацама. 
 

Члан 11. 
                   Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама број 
01-022-62/03 од 31.12.2003.године и број 01-022-152/08 од 30.12.2008.године. 

 
Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Хан-Пијесак“. 
 
 
 
ДОСТАВЉЕНО: 
1. Пореска управа ПЈ Хан-Пијесак, 
2. Начелнику општине,                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
3. Одјељење за прив. фин. и др. дјел.x3                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
4. Рачуноводству,                        ___________________________  
5. Предсједнику скупштине,          (Лапчевић Драган, ек. за туризам) 
6. Секретару скупштине, 
7. На оглас и  
8. Архиви.   

 
 
 


