На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), Члана 7. Закона о комуналним таксама
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 4/12) и члана 35. став 2. алинеја 5.
Статута општине Випшеград ( „Службени гласник општине Вишеград“ број: 6/14,
13/16 и 3/17), Скупштина општине Вишеград на сједници одржаној 27.02.2017.
године, д он о с и:

О Д Л У К У
о комуналним таксама
I) Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађање од
плаћања комуналне таксе по предметима и услугама који се плаћају на подручју
општине Вишеград, а у складу са Законом о комуналним таксама.
Комуналне таксе представљају приход у буџету општине Вишеград.
II) Предмет плаћања комуналних такси
Члан 2.
На подручју општине Вишеград утврђују се комуналне таксе за:
а) коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига
и других публикација;
б) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима, осим музике која се репродукује електронским и механичким
средствима;
в) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и
билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева;
г) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других
објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и циркус;
д) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
ђ) држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води;
е) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води;
ж) коришћење простора за паркирање моторних возила (путничких аутомобила и
аутобуса) на уређеним и обиљеженим мјестима, одређним за то актом Скупштине
општине Вишеград;
з) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама

III) Ослобађање од плаћања комуналних такси
Члан 3.
Од плаћања комуналних такси, поред лица утврђених Законом о комуналним
таксама, ослобађају се:
а) предузетници који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност, у првој
пословној години;
б) предузетници који обављају дефицитарне и нискоакумулативне дјелатности, као
што су: стари занати и пољопривредна дјелатност;
ц) привредно друштво које је регистровано за производну дјелатност чије је сједиште
или погон на територији општине Вишеград у првој пословној години;
д) лице којима је ријешењем надлежног органа признато својство члана породице
погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата.
Ослобађање од плаћања комуналне таксе остварује се подношењем захтјева
надлежном одјељењу у Општини Вишеград, прије истека рока за пријављивање,
односно плаћања таксене обавезе.
Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе Општинска управа општине
Вишеград доставља Пореској управи Републике Српске.
Од наплате комуналне таксе из члана 2. тачка (ж) ове одлуке ослобођене су службена
возила општине Вишеград (ватрогасна возила, возила цивилне заштите итд.),
службена возила МУП-а, возила хитне помоћи док су у службеној употреби или за
вријеме интервенције, као и инвалидне особе на обиљеженим мјестима за паркинг.
IV) Плаћање комуналне таксе и надлежности
Члан 4.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање таксе.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије
је коришћење прописано плаћање таксе.
Застарјелост таксене обавезе спроводи се у складу са прописима којима се уређује
порески поступак.
Члан 5.
Надлежна одјељења општинске управе општине Вишеград, појединачним рјешењем
утврђују обавезу плаћања комуналне таксе из члана 2. од тачке (а) до тачке (е) ове
одлуке, сразмјерно времену коришћења права.
Комуналне таксе из члана 2. тачка (ж) у складу са утврђеним цијенама у овој одлуци
наплаћује правно лице коме је Општина Вишеград повјерила послове управљања
јавним паркиралиштима. Однос између Општине Вишеград и субјекта коме су
повјерени послови управљања јавним паркиралиштима регулисаће се посебним
уговором.
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Поступак контроле наплате комуналне таксе из члана 2. од тачке (а) до тачке (ж) ове
одлуке проводи Одјељење за финансије.
Надзор над провођењем члана 2. од тачке (а) до тачке (ж) врши Одјељење за
инспекцијске послове и комунална полиција.
Члан 6.
Комунална такса из члана 2. тачка (з) ове одлуке утврђени су на годишњем нивоу.
Поступак пријављивања, утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана
2. тачка (з) проводи се у складу са прописима којима се уређује порески постиупак.
Надзор над провођењем члана 2. тачка (з) врши Пореска управа Републике Српске.
V) Завршне одредбе
Члан 7.
Саставни дио ове одлуке је Тарифа комуналних такси.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама
(„Службени гласник Општине Вишеград“ број: 7/12, 2/14, 3/14 и 2/15).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Вишеград“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број: 01-022-40/17
Датум: 27.02.2017. године

др Билал Мемишевић
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VI) ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
За истицање пословног имена правних лица или предузетника на пословним
просторијама плаћа се комунална такса у годишњем износу, како слиједи:
Дистрибуција нафте и нафтних деривата ................................ 5.000,00 КМ
Дистрибуција плина-плинске пумпе ......................................
2.000,00 КМ
Производња електричне енергије (сједиште)........................... 20,000,00 КМ
Производња електричне енергије –мини електране................ 1.000,00 КМ
Пренос и дистр.ел.енергије (пословнице, радне јединице,
службе) и трафостанице............................................................
4.000,00 КМ
6. Производња алкохолних пића и пива.....................................
3.000,00 КМ
7. Производња безалкохолних пића ..........................................
1.000,00 КМ
8. Производња у области хемијске, металне, текстилне,
дрвне индустије............................................................................ 1.000,00 КМ
9. Производња и услуге у области грађевинарства...................... 1.000,00 КМ
10. Прерада и конзервисање воћа и поврћа
(замрзавање, сушење, конзервисање итд).................................. 500,00 КМ
11. Прехрамбена производња ........................................................... 300,00 КМ
12. Изградња и одржавање путева .................................................. 1.000,00 КМ
13. Резање и промет грађе ................................................................
600,00 КМ
14. Грађевинска дјелатност (изградња објеката) ...........................
700,00 КМ
15. Каменорезачка дјалатност ..........................................................
300,00 КМ
16. Пословнице пред. телекомуникација и пред. мобил.телеф.
4.000,00 КМ
- аутоматске телефонске централе изван пословних јединица.... 500,00 КМ
- репетитор предузећа мобилне телефоније ............................. 2.000,00 КМ
17. Поштанске услуге ........................................................................ 2.000,00 КМ
- Поштанске услуге издвојене радне јединице са
поштанским бројем ...............................................................
100,00 КМ
18. Банкарство ................................................................................
4.500,00 КМ
- издвојени банкомати..............................................................
500,00 КМ
19. Микрокредитне организације ................................................
2.500,00 КМ
20. Осигурања и реосигурања ......................................................
2.500,00 КМ
21. Шпедитерске услуге и услуге посредовања (сједиште
и пословне јединице које немају сједиште у Вишеграду).....
1.000,00 КМ
- истурене пословне јединице које имају сједиште у
Вишеграду.................................................................................
100,00 КМ
22. Игре на срећу и то:
а) лутрија, лото, спортска прогноза, ТВ бинго.....................
1.500,00 КМ
б) казино, спортске кладионице ............................................
4.500,00 КМ
ц) томбола, бинго у затвореном простору............................
3.000,00 КМ
23. Трговине на велико лијековима............................................
3.000,00 КМ
24. Апотеке (фармацеутске) .......................................................
1.000,00 КМ
25. Тржни центри ........................................................................
1.500,00 КМ
1.
2.
3.
4.
5.
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26. Хипермаркети, супермаркети, робне куће,тржнице и пијаце......1.000,00 КМ
27. Трговине на велико, стоваришта грађевинског материјала.............500,00 КМ
28. Прикупљање и промет секундарних сировина.................................400,00 КМ
29. Трговина на мало ................................................................................400,00 КМ
- тргина на мало месом и меснимм прерађевинама..........................450,00 КМ
- драгстори ............................................................................................500,00 КМ
30. Трговина на мало која се обавља у киосцима, тезгама и објектима
до 10м2...................................................................................................100,00 КМ
31. Хотели ................................................................................................1.500,00 КМ
32. Мотели.................................................................................................1.000,00 КМ
33. Угоститељски објекти .........................................................................400,00 КМ
34. Апартмани и собе по једној смјештајној јединици............................. 50,00 КМ
35. Превоз робе ............................................................................................300,00 КМ
36. Превоз путника ......................................................................................200,00 КМ
37. Превоз путника такси превозом ...........................................................100,00 КМ
38. Нотар .....................................................................................................2.000,00 КМ
39. Адвокатска дјелатност, агенције за правно савјетовање и сл..........1.000,00 КМ
40. Агенције за промет некретнина ..................................................... ........500,00 КМ
41. Ветеринарска дјелатност ........................................................................500,00 КМ
42. Приватне љекарске и стоматолошке ординације.................................700,00 КМ
43. Погребне и припадајуће дјелатности ....................................................400,00 КМ
44. Ауто-школе ..............................................................................................500,00 КМ
45. Дјелатност путничких агенција и тур оператера .................................400,00 КМ
46. Заштитарска дјелатност ......................................................................... 500,00 КМ
47. Фитнес центри, забавна и рекреативна дјелатност ..............................200,00 КМ
48. Фризеркса, третмани за уљепшавање његе и одржавање тијела.........200,00 КМ
49. Занатска дјелатност .................................................................................150,00 КМ
50. Остале непоменуте дјелатности .............................................................200,00 КМ
Предузетницима се обрачунава 60% од горе предвиђених износа комуналне
таксе.
Објашњење
1. Правно лице или предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења
надлежног органа дужан је на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност
да истакне пословно име.
2. Пословним име у смислу Закона, сматра се сваки истакнути назив или име које
упућује на то да правно лице или предузетник обавља дјелатност.
3. Пословно име идентично је називу или имену садржаном у одобрењу надлежног
органа и истиче се на одговарајућој табли.
4. Пословно име истиче се најкасније даном почетка обављања дјелатности.
5. Обвезник комуналне таксе дужан је пријавити таксену обавезу пореској управи
Републике Српске – Подручна јединица Вишеград, најкасније до 31. марта текуће
године, а уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године.
6. Обавеза плаћања комуналне таксе почиње тећи од дана додјељивања јединственог
идентификационог броја (ЈИБ) од надлежне јединице Пореске управе.
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7.Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална
такса, 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.
8. Порески обвезник који трајно или привремено одјави дјелатност у току године, а
платио је комуналну таксу, има право на поврат више уплаћеног износа таксе,
сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, у складу са прописима којима
се уређује порески поступак.
9. Лица која су ослобођена плаћања таксе дефинасана су чланом 3. ове одлуке. .
Тарифни број 2
За коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига
и других публикација плаћа се комунална такса , како слиједи:
а) Заузимање јавне површине ради грађења
- за заузимање јавне саобраћајне површине, за вријеме грађења, плаћа се такса од
0,50 КМ/m² дневно.
б) Изградња нових објеката
- сваки прекоп линијског облика јавне зелене површине и друге површине, осим
саобраћајних површина, плаћа се 5,00 КМ/m.
- сваки прекоп квадратног облика јавне зелене површине и друге површине, осим
саобраћајних површина, плаћа се 10,00 КМ/m².
- сваки прекоп линијског облика јавних саобраћајних површина плаћа се 15,00
КМ/m.
- сваки прекоп квадратног облика јавних саобраћајних површина плаћа се 20,00
КМ/m².
- подбушивање трупа пута-улице плаћа се 5,00 КМ/m.
в) Санација, поправка и одржавање подземних објеката инсталација и уређаја
- сваки прекоп линијског облика јавних саобраћајних површина плаћа се 3,00
КМ/m.
- сваки прекоп квадратног облика јавних саобраћајних површина плаћа се 10,00
КМ/m².
Објашњење
Обвезник захтјев подноси Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне
послове, којем утврђује обрачун у форми рјешења.
Тарифни број 3.
За коришћење простора за паркирање моторних возила (путничких аутомобила и
аутобуса) на уређеним и обиљеженим мјестима одређеним за то актом Скупштине
општине Вишеград, плаћа се комунална такса сразмјерно времену коришћења, и то:
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а) за путничке аутомобиле за сваки започети сат паркирања………….0,50 KМ
б) за аутобусе за сваки започети сат паркирања………………………...3,00 КМ
в) дневна карта за аутобусе………………………………………………10,00 КМ
за мјесечну карту за аутобусе који врше линијски
међуградски превоз путника……………………………………………..50,00 КМ
г) за годишњу карту за аутобусе који врше линијски
међуградски превоз путник……………………………………………...100,00 КМ
д) за годишњу повлашћену карту за грађане са
пребивалиштем у општини Вишеград…………………………………..100,00 КМ
ђ) за мјесечну карту за путничке аутомобиле……………………………15, 00 КМ
е) за дневну резервацију за путнички аутомобил…………………………4,00 КМ
ж) за правна лица и предузетнике за резервацију
паркинг мјеста за период од годину дана ............................................200,00 КМ.
Објашњење
1. Наплата комуналне таксе за коришћење паркинг мјеста врши се унапријед, на
мјесту које је обиљежено као јавно паркиралиште.
2. Комунална такса се плаћа путем аутомата на јавним паркиралиштима, другим
електронским путем или радника субјекта коме је општина повјерила послове
управљања јавним паркиралиштем.
3. Паркинг карта купљена за коришћење на једном паркинг апарату важи на свим
паркиралиштима регистрованим за наплату.
4. Надзор наплате врши комунална полиција.

Тарифни број 4.
За истицање реклама, политичко оглашавање и плакатирање плаћа се комунална
такса, како слиједи:
а) Рекламе
- за постављање рекламних тотема, рекламних табли, дисплеја, паноа, билборда,
рекламних витрина, рекламних мурала на објектима и сличним рекламним
обиљежјима обрачунава се такса у износу од 5,00 КМ/m² мјесечно, а плаћа се
годишње. За двостране или вишестране рекламне површине обрачунати износ
умањује се за 25 %.
- за постављање обостраног транспарента обрачунава се такса у износу од 2,00
КМ/m мјесечно, а плаћа се годишње.
- за постављање јарбола са заставом обрачунава се такса по једном јарболу у
износу од 4,00 КМ мјесечно, а плаћа се годишње.
б) Политичко оглашавање
- за постављање паноа обрачунава се такса у мјесечном износу од 5,00 КМ/m².
- за постављање плаката до 30 комада обрачунава се такса у мјесечном износу од
30,00 КМ.
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за постављање плаката преко 30 комада обрачунава се такса у мјесечном износу
од 100,00 КМ.
в) Плакатирање
- за постављање плаката у сврху рекламирања производа и услуга, као и у сврху
одржавања културних, спортских и других манифестација, обрачунава се такса
од 2,00 КМ по једном плакату дневно.
г) за рекламирање страних производа, услуга и дјелатности као што су исписани
називи на рекламним таблама, јарболима, витринама, сунцобранима, тендама,
стаклима на објекту и сл. Наплаћује се комунална такса:
- рекламирање сезонски по рекламној јединици................................... 3,00 КМ,
- рекламирање у току цијеле године по рекламној јединици................5,00 КМ.
-

Објашњење
1. Оглашавач се захтјевом обраћа Одјељењу за просторно уређење и стамбено
комуналне послове који му у рјешењу утврђује локацију и обрачун комуналне таксе.
2. Под тачком (г) задужује се комунална полиција или запослени надлежног
општинског одјељења да на лицу мјеста утврде број рекламних јединица и о томе са
власником сачине записник.
3. Надлежно општинско одјељење на бази записника утврђује висину комуналне
таксе рјешењем и доставља власнику.
Тарифни број 5.
1. За кориштење слободних површина за кампове (шаторе, приколице, аутомобиле)
плаћа се комунална такса у дневном износу за:
а) шатор (камп) ............................................................................................ 2,00 КМ
б) камп приколицу .................................................................................... 1,00 КМ
в) аутомобил ............................................................................................. 2,00 КМ
2. За коришћење слободних површина за објекте привременог карактера, као што су
шатори, забавни паркови, циркуси итд, у дневном износу обрачунава се:
а) велики шатори (вашарски и сл)............................................................10,00 КМ
б) забавни парк............................................................................................5,00 КМ
ц) циркус......................................................................................................5,00 КМ
Објашњење
Корисник слободних површина обраћа се са захтјевом надлежном одјељењу које му
ријешењем утврђује локацију и обрачун комуналне таксе.
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Тарифни број 6.
За држање и коришћење пловних постројења, пловних направа, чамаца и сплавова на
води плаће се комунална такса у годишњем износу за:
а) сплавови.....................................................................................................30,00 КМ
б) чамци са мотором........................................................ .............................50,00 КМ
в) чамци..........................................................................................................10,00 КМ
г) бродице и бродови..................................................................................200,00 КМ
д) за држање ресторана и других угоститељских објеката и
забавних објеката на води..........................................................................250,00 КМ
Објашњење
На бази регистрованих објеката и пловила у Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности власницима ће бити утврђен обрачун комуналне таксе у форми рјешења.
Тарифни број 7.
За приређивање музичког програма у угоститељским и другим објектима на име
комуналне таксе плаћа се 10,00 КМ по једном дану.
За приређивање естрадних садржаја и концерата у објектима и на масовним
скуповима, по једном догађају плаћа се комунална такса у износу од 50,00 КМ.
Објашњење
1. Власник или организатор се захтјевом обраћа Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности, које комуналну таксу утврђује рјешењем.
2. Таксена обавеза настаје на дан почетка приређивања музичког програма.
3. Такса се плаћа даном издавања рјешења.
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