
                                                                                                                                   
На основу члана 2. 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) и  члана 33. Статута општине Нови Град („Службени гласник 
општине Нови Град“, број: 11/05,2/08,7/11  и 9/11 ) Скупштина општине Нови Град на 
сједници одржаној дана ________________ године,  донијела је  
 

О Д Л У К У 
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

Овом Oдлуком прописују се услови и начин наплате комуналне таксе на подручју 
општине Нови Град. 

Члан 2. 
Комуналне таксе плаћају се за коришћење предмета и услуга утврђених 

 Тарифом комуналних такса која је саставни дио ове Одлуке. 
Плаћање комуналних такса врши се по одредбама ове Одлуке и Тарифе. 

 
Члан 3. 

Обвезник комуналних такса је корисник права, предмета и услуга за чије је 
коришћење Закон прописао плаћање таксе. 
 

Члан 4. 
Комунална такса се плаћа на начин и у року прописаном Законом и овом Одлуком 

и представља приход  буџета Општине. 
Члан 5. 

Општински орган управе надлежан за издавање одобрења за вршење одређених 
дјелатности, односно коришћење предмета за које се плаћа комунална такса, дужан је у 
року од 8 дана по издатом одобрењу о томе обавијести Пореску управу. 

 
Члан 6.  

             Скупштина општине може посебном одлуком, у изузетним ситуацијама  које имају 
утицаја на обављање дјелатности, обвезнике  ослободити, дјелимично или у цјелости, од 
плаћања комуналне таксе. 

Члан 7. 
            Надзор над спровођењем ове Одлуке, осим за тарифни број 1.,  врши комунална 
полиција. 

Члан 8. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама  

(«Службени гласник општине Нови Град број: 3/10 и 12/11). 
 

Члан 9.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику општине Нови Град». 
 
Број:                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                     Љиљана Јанковић, дипл.правник 
  

 
 



ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

Тарифни број 1. 

За истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама 
плаћа се комунална такса у годишњем износу  и то:  
За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална такса за сједиште предузећа, пословне 
јединице и продајна мјеста у годишњем износу и то: 
 

1. Правна лица која су носиоци права и обавеза у складу  
      са Законом о привредним друштвима или неким посебним законом  
      плаћају: 

 
- Привредно друштво, ПЈ и други облици привредних друштава за 

телекомуникације  и дистрибуцију електричне енергије..............   1.600,00 КМ 
 
- Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата и 
промета гаса  пословне јединице плаћају по продајном мјесту.......     1.400,00 КМ 
 
- Банкарска, микрокредитна и осигуравајућа друштва са 
сједиштем, ПЈ и други облици ових  привредних друштава.............    1.400,00 КМ 
 
- Правна лица  из области 
игара на срећу; тржни и трговачки центри,...........................................      900,00 КМ 
 
- Привредна друштва из области промета лијековимана велико..........     700,00 КМ 
 
- Привредна друштва за поштански саобраћај, привредна друштва из области 
саобраћаја,  представништва, заступништва, консигнациона складишта, 
шпедиције, пилане, привредна друштва из области трговине на велико, 
привредна друштва за експлоатацију камена, пијеска и шљунка, привредна друштва  из 
области грађевинарства и пројектовања, пословне јединице 
привредних друштава чије је сједиште ван општине Нови Град........       300,00 КМ 
 
-Пословне јединице из области промета лијекова, 
пољопривредне и ветеринарске апотеке......................................................  300,00 КМ 

- Остале непоменуте дјелатности са сједиштем у општини Нови Град.......200,00 КМ 
 
- Пословне јединице горе наведених привредних друштава са сједиштем у 
општини Нови Град осим пословних јединица из области 
промета лијекова, пољопривредних и ветеринарских апотека.................. 125,00 КМ 

- Правна лица из области примарне пољопривредне производње..............100,00 КМ 

- Правна лица из области угоститељства (хотели, мотели и сл.) ............... 500,00 КМ 

- Правна лица из области здравства (љекарске и стоматолошке ординације, апотеке  

  итд...).............................................................................................................. 500,00 КМ 
 
 



2. За радње у којима физичка лица обављају дјелатност у 
       својству самосталног занимања у области: 

 
А) Угоститељство 
  
-Ресторани, дискотеке и ноћни барови............................................................300,00 КМ                                                                             
-Угоститељска дјелатност у којој се точе алкохолна пића  
(самосталне угоститељске радње, кафе барови, снек  
 барови, пицерије и сл)......................................................................................250,00 КМ  
- Угоститељска дјелатност у којој се не точе алкохолна пића......................150,00 КМ 
 
Б) Трговачке радње  
- Самопослуге....................................................................................................200,00 КМ                                                                                                     
- Остале самосталне трговачке радње.............................................................150,00 КМ                                                                          
 
В)   Остале дјелатности: 
-Адвокатске канцеларије, нотари    ......................................................... 500,00 КМ                                                                                   
- Златарска дјелатност, пекари, књиговодствене услуге, каменоресци...... 250,00 КМ  
- Пољопривредна дјелатност (предузетници) ...............................................   50,00 КМ                                           
- Све остале непоменуте дјелатности..............................................................150,00 КМ 
 
Г) Издвојени пословни простори 
- Издвојени пословни простор за радње са сједиштем 
 На подручју општине Нови Град................................................................... 100,00 КМ 
- Издвојени пословни простор за радње са сједиштем 
 ван општине Нови Град.................................................................................. 150,00 КМ 
 
НАПОМЕНА: 
1. Под истакнутом фирмом-пословним именом  у смислу одредби овог тарифног броја 

подразумјева се сваки истакнути назив или име који упућује на то да правно или 
физичко лице обавља дјелатност, изузев ознака и натписа на институцијама Босне и 
Херцеговине, органа, организација и јавних установа Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе, акредитованих међународних организација, дипломатских и 
конзуларних представништва, организација, односно удружења од јавног интереса у 
Републици Српској и лица којем је рјешењем надлежног органа признато својство 
члана породице погинулог борца,  ратни војни инвалиди и цивилне жртве рата. 

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 
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 
има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја 
календарске године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак. 
5. Право на ослобађање од плаћања комуналне таксе остварује се подношењем  
 захтјева Одјељењу за привреду, прије истека рока за пријављивање, односно    
плаћање таксене обавезе. Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе доставља 
се Пореској управи. 
 



Тарифни број 2. 
 
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, 
осим музике која се репродукује електронским или механичким средствима,  дневно се 
плаћа комунална такса у износу од 10,00 КМ. 
 
НАПОМЕНА: Уплата таксе по овом тарифном броју врши се приликом издавања рјешења  
од стране Одјељења за привреду. За музику која се репродукује механичким средствима 
(радио, телевизија, CD и сл.) не плаћа се такса. 
 
Тарифни број 3. 
 
За држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, плаћа се 
комунална такса у годишњем износу од 50,00 КМ по једном постројењу, пловној направи 
или др. објекту на води.. 
 
НАПОМЕНА: Такса се плаћа у годишњем износу  приликом издавања рјешења од стране 
Одјељења за привреду. 
 
Тарифни број 4. 
 
За заузимање јавних површина и то: 
 

1. За држање изложбених витрина испред пословних просторија  
      плаћа се годишње .................................................................................. 100,00 КМ, 
2. За држање фрижидера за сладолед плаћа се годишње ...................... 100,00 КМ, 
3. За заузимање јавних површина за постављање забавних радњи, 
      рингишпила, циркуса и слично плаћа се  по 1, 00 m²  мјесечно........... .1,50 КМ, 
4. За коришћење јавних површина за постављање камп 
      приколица (привремена продаја брзе хране, пића и сл.)  
      плаћа се дневно ........................................................................................10,00 КМ, 
5. За повремено заузимање јавних површина (продаја цвијећа 
       за 8. март, божићних и новогодишњих поклона) плаћа се дневно ... 15,00 КМ,  
6. За заузимање грађевинског земљишта ( јавних површина )  
      за постављање привремених објеката (гараже и други објекти) 
       плаћа се у мјесечном износу по m² ........................................................ 1,50 КМ 
 

 НАПОМЕНА: Уплата таксе по овом тарифном броју врши се приликом издавања 
рјешења о заузимању јавних површина од стране Одјељења за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове. 
 
 
Тарифни број 5. 
 
За постављање реклама, рекламних паноа, билборда и сл. плаћа се такса у годишњем 
износу  за 1,00 m² рекламне површине и за сваки започети m² како слиједи: 

- прва зона .......................................................................................50,00 КМ 
- друга зона .....................................................................................30,00 КМ 
- трећа зона .....................................................................................10,00 КМ 
- четврта и остале зоне ................................................................... 5,00 КМ 

 



НАПОМЕНА:  
За двострано постављене рекламе плаћа се дупли износ. 
Такса се плаћа у годишњем износу (унапред) приликом издавања рјешења о одобрењу за 
рекламирање које издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове.  
 
Тарифни број 6. 
 
За кориштење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката 
привременог карактера, као и за картинг стазе на за то одређеним мјестима плаћа се дневно 
комунална такса за сваки шатор или камп приколицу 1,00 КМ по m². 
За кориштење простора за паркирање возила корисника кампа, шатора или камп 
приколице, плаћа се дневно комунална такса и то: 
 
                - за паркирање аутобуса ......................................................................2,00 КМ 
                - за паркирање путничких аутомобила ............................................. 1,00 КМ 
 
 
НАПОМЕНА: 
Одобрење за кориштење простора за постављање кампа, шатора или камп приколице 
издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове. 
Таксу не плаћају: дјеца која нису старија од 15 година, студенти, учесници екскурзија које 
организују школе, омладина када борави у љетовалиштима и одмаралиштима 
организованим за њих, војни инвалиди и инвалиди рада. 
 
 
 
 
 
Тарифни број 7. 
 
За кориштење обале ријеке у пословне сврхе плаћа се комунална такса у износу од 0,20 КМ 
по m² мјесечно. 
 
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју плаћа се унапред по основу рјешења 
Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ  
 
Садржан је у члану 2. 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) и  члана 33. Статута 
општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број: 11/05,2/08,7/11  
и 9/11). 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 
Разлог за доношење одлуке садржан је у чињеници да је у јануару мјесецу 2012. 
године ступио на снагу  Закон у комуналним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“ број 4/12), те јечлан 14. истог децидно рекао да ће јединице 
локалне самоуправе ускладити своје одлуке о комуналним таксама са одредбама 
наведеног закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу истог. 
 
У складу са одредбама новог закона извршено је усклађивање. 
 
Обрадила: 
Граонић Данка, дипл. правник 
 
 
                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                             Мр Рајилић Сњежана 
 
 
 


