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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 7. Закона о комуналним таксама (»Сл.гласник Републике Српске«, број 

4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи (»Сл. гласник Републике Српске», број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 13. и 30. Статута општине Оштра Лука (»Сл.гласник општине 

Оштра Лука, бр.1/05), Скупштина Општине Оштра Лука на сједници одржаној дана: 

18.02.2014.године,  доноси: 

 

О Д Л У К У 

о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

Одлуком о комуналним таксама (у даљем тексту: Одлука), прописује се врста, висина, 

рокови, начин плаћања и ослобађање од плаћања комуналне таксе. 

      

Члан 2. 

Плаћање комуналне таксе вршиће се у складу са одредбама ове Одлуке. 

      

Члан 3. 

Обвезници плаћања комуналне таксе су: привредна друштва (ортачка, командитна 

друштва са ограниченом одговорношћу, акционарска, предузетници који обављају занатско-

предузетничку дјелатност и другу дјелатност и користе предмете и услуге који подлијежу 

плаћању комуналне таксе. 

 

Члан 4. 

(1)  Комунална такса се утврђује за: 

a) коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и 

других публикација. 

b) приређивање музичких програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, 

осим музике која се репродукује електронским и механичким средствима. 

c) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда 

поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева. 

d) коришћење слободних површина за кампове,постављање шатора, и других објеката 

привременог карактера, као и картинг стазе,забавне паркове и циркусе. 

e) коришћење витрина ради излагања робе ван пословног простора. 

f) држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води. 

g) држање ресторана и других угоститељских објеката и забавних објеката на води. 

h) коришћење ријечне обале у пословне сврхе. 

i) Истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама. 

(2) Изузетно, у случају да у складу са посебним прописом наплаћује закуп, не може се за 

кориштење истог простора на јавној површини, наплатити комунална такса из става 1. 

тачка а) овог члана. 

(3) За коришћење права, предмета и услуга из члана 1. овог члана, за  које је прописано 

плаћање комуналне таксе, не може се уводити друга посебна накнада. 

 

Члан 5. 

(1) Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за  чије је коришћење 

прописано плаћање таксе 

(2) Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије 

коришћење је прописано плаћање таксе. 

(3) Таксене обавезе из члана 4. став 1. тачка а) до h) ове Одлуке  застаријевају истеком двије 

године од дана настанка обавезе, а на застарјелост таксене обавезе из члана 4. став 1. тачка 

3) ове Одлуке, примјењују се прописи којима се уређује порески поступак. 

 

Члан 6. 

(1) Од плаћања комуналне таксе ослобођени су: 

a) институције БиХ 

b) органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединице локалне 

самоуправе. 

c) акредитоване међународне организације. 

d) дипломатска и конзуларна представништва. 

e) организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској. 
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f) лица којима је рјешењем   борачко-инвалидску заштиту признато својство члана 

породице погинулог, умрлог, и несталог борца, ратни војни инвалиди од I-V категорије. 

g) обавља нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности,уколико је обвезник правно 

лице или предузетник. 

h) обавља старе традиционалне занате, уколико је обвезник предузетник. 

i) запошљава нове раднике, уколико је обвезник предузетник. 

j) обавља пољопривредну дјелатност, уколико је предузетник за прве двије (2) године 

рада, а уколико је правно лице за прву годину (1) рада. 

 

(2) Захтјев за ослобађање у случајевима из става 1. тачка f) овог члана подноси се 

Административној служби општине Оштра Лука, прије истека рока за пријављивање, 

односно плаћање обавезе. 

(3) Административна служба општине Оштра Лука, доноси рјешење о ослобађању од плаћања 

таксе и доставља Пореској управи Републике Српске-Подручна јединица Приједор. 

 

Члан 7. 

Комуналне таксе из члана 4. тачка а), b), c), d), утврђује се сразмјерно времену 

коришћења права, предмета или услуга, а комуналне таксе из члана 4. тачка е), f), g), h), i), 

Одлуке утврђује се у годишњем износу. 

Члан 8. 

(1) Административна служба општине Оштра Лука појединачним рјешењем утврђује обавезу 

плаћања комуналне таксе прописане овом Одлуком у одредбама члана 4. тачка а) до i). 

(2) Против рјешења из става 1. овог члана, обвезник може изјавити жалбу начелнику општине 

на начин прописан Законом о општем управном поступку. 

 

Члан 9. 

(1) Поступак утврђивања, контроле и наплате таксе прописане чланом 4. став 1. под i) Одлуке, 

спроводи се у складу са прописима којима се уређује порески поступак. 

(2) Обвезник комуналне накнаде 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 

члана 4. став 1. тачка i) 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 утврђен износ таксе, најкасније до краја године. 

(4) Порески обвезник који трајно одјави дјелатност у току календарске 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 10. 

  Административна служба општине Оштра Лука, у року од пет (5) дана  од дана 

доношења рјешења за рад, а у складу са Законом о занатско-предузетничкој дјелатности 

(»Сл.гласник Републике Српске«, број 117/11), један примјерак рјешења доставља Пореској 

управи-Подручна јединица Приједор ПК Оштра Лука и један примјерак Комуналној полицији 

Административне службе општине Оштра Лука. 

 

Члан 11. 

Принудна наплата комуналне таксе проводи се по прописима који регулишу принудну 

наплату пореза грађана. 

 

Члан 12. 

Инспекцијски надзор над спровођењем члана 4. тачка а) до h) ове Одлуке врши 

Комунална полиција Административне службе општине Оштра Лука, а надзор над спровођењем 

члана 4. тачка и) ове Одлуке, врши Пореска управа Републике Српске. 

 

Члан 13. 

Саставни дио ове Одлуке је Тарифа комуналних такса у прилогу. 

 

Члан 14. 

 Новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се правно лице уколико не 

пријави или не уплати комуналну таксу, као и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

у износу од 50,00 КМ до 300,00 КМ.  
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 Новчаном казном за прекршаје из става 1. казниће се физичко лице које обавља 

предузетничку дјелатност (предузетник) колико не пријави и не уплати комуналну таксу у 

износу од 50,00 КМ до 200,00 КМ. 

 Новчаном казном за прекршаје из става 1. казниће се физичко лице уколико не пријави 

и не уплати комуналну таксу у износу од 50,00 КМ до 100,00 КМ. 

 

Члан 15. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама од 

28.12.2000. године и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама од 

25.02.2004. године. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном гласнику 

општине Оштра Лука«. 

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ТОПИЋ РАДЕ 

 

 

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

 

 За свако истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 

просторијама, плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 

 За привредна друштва која су као правна лица носиоци права и обавеза у смислу Закона 

о привредним друштвима: 

 привредна друштва и ПЈ из области промета нафте и нафтних деривата која се налазе на 

магистралном путу....................................................................................................600,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ из области промета нафте и нафтних деривата која се не налазе 

на магистралном путу...............................................................................................400,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ за експлоатацију камена, пијеска и шљунка ...............300,00 КМ 

 привредна друштва и пословне јединице и други облици привредних друштава за 

телекомуникације и поштанске услуге...................................................................400,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ из области резане грађе пилане.....................................500,00 КМ 

 дрво-прерађивачка привредна друштва,и ПЈ финална прерада............................400,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ из области грађевинарства.............................................300,00 КМ 

 бетонаре..................................................................................................................... 150,00 КМ 

 привредна друштва, пословне јединице и други облици привредних друштава која се 

баве дистрибуцијом електричне енергије и прометом гаса..................................500,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ из области игара на срећу..............................................500,00 КМ 

 привредна друштва  и ПЈ из области трговине на велико.....................................300,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ  из области трговине на мало........................................200,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ  из области угоститељства........................................... .250,00 КМ 

 представништва иностраних правних лица............................................................300,00 КМ 

 банке, филијале, експозитуре...................................................................................500,00 КМ 

 осигуравајућа друштва............................................................................................. 350,00 КМ 

 шпедиције и њихова представништва.....................................................................300,00 КМ 

 привредна друштва из области превоза лица и ствари у друмском саобр..........250,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ  из области пројектовања...............................................300,00 КМ 

 телевизија и радио станица.......................................................................................200,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ  из области графичке и издавачке дјелатности............200,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ из области посредовања.................................................200,00 КМ 

 привредна друштва и ПЈ  из области пољопривредне производње......................100,00 КМ 

 остала привредна друштва и ПЈ непоменутих дјелатности..................................150,00 КМ 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

 

 За радње којима физичка лица-предузетници, обављају предузетничку дјелатност у 

виду основног и додатног занимања: 

 

A) Угоститељски објекти 

 

a) група хотели (хотел,мотел,туристичко насеље,пансион).............................................150,00 КМ 
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b) група кампови (камп,хостел,преноћиште,ловачка кућа,услуга у ванурбаним неуређеним 

условима,планински дом,апартман, соба за изнајмљивање, кућа за одмор, сеоско 

домаћинство одмаралиште).............................................................................................. 70,00 КМ 

c) група ресторани(ресторан).................................................................................................70,00 КМ 

d) група ресторани (пекотека, гостионица, ћевабџиница, роштиљница, бурегџиница, пицерија, 

објекат брзе хране)..............................................................................................................70,00 КМ 

e) група ресторани посластичарница, домаћа кухиња........................................................40,00 КМ 

f) група ресторани-салон за посебне прилике који приређује умјетнички програм,а организује 

масовне скупове................................................................................................................200,00 КМ 

g) група барови (кафана,кафе бар,бар на отвореном, пивница, винарија, бифе, крчма, 

коноба).................................................................................................................... .............70,00 КМ 

h) ноћни клубови...................................................................................................................300,00 КМ 

 

Комунална такса предузетницима који обављају занатско предузетничку дјелатност сезонски, 

утврђује се сразмјерно броју мјесеци за који је регистрована дјелатност, која може бити најдуже 

(6) шест мјесеци у календарској години. 

 

Б) Трговинске радње 

 драгстори....................................................................................................................150,00 КМ 

 самопослуге,маркети.................................................................................................100,00 КМ 

 продавнице, бутици, киосци и др...............................................................................70,00 КМ 

 

В) Остале дјелатности 

 нотари.........................................................................................................................250,00 КМ 

 адвокатске канцеларије.............................................................................................150,00 КМ 

 приватне здравствене ординације............................................................................100,00 КМ 

 стоматолошке ординације.........................................................................................100,00 КМ 

 ветеринарске и пољопривредне апотеке.................................................................. 80,00 КМ 

 здравствене апотеке...................................................................................................100,00 КМ 

 биљне апотеке............................................................................................................. 60,00 КМ 

 посредничке,правне и књиговодствене услуге.........................................................50,00 КМ 

 софтверске услуге......................................................................................................200,00 КМ 

 ауто школе.................................................................................................................   50,00 КМ 

 каменоресци...............................................................................................................100,00 КМ 

 златарска дјелатност..................................................................................................200,00 КМ 

 производња безалкохолних пића.............................................................................100,00 КМ 

 фризери и козметичари.............................................................................................. 50,00 КМ 

 пржионице кафе...........................................................................................................80,00 КМ 

 аутомеханичари,аутолимари,електромеханич. и столари.......................................50,00 КМ 

 израда крзнарских одјевних предмета.......................................................................50,00 КМ 

 израда бетонске галантерије,предмета од гуме и пластике,текстилних 

предмета,производња трикотаже и играчака..........................................................100,00 КМ 

 занатске дјелатности у области грађевинарства (зидари, тесари, лимари, бравари, 

подополагачи, молери, водоинсталатери и електроинсталатери)..........................50,00 КМ 

 произвођачи намјештаја,тапетари..............................................................................60,00 КМ 

 аутопраоне и вулканизерске радње......................................................................... .40,00 КМ 

 јавни превоз ствари и лица.........................................................................................50,00 КМ 

 пекаре............................................................................................................................40,00 КМ 

 клаонице.......................................................................................................................70,00 КМ 

 остале  непоменуте дјелатности.................................................................................50,00 КМ 

 

За радње у којима лица-предузетници обављају предузетничку дјелатност у виду допунског 

занимања, утврђује се тарифа комуналне таксе у износу од ½ износа прописаног тарифним 

бројем 2. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

 

 Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, те коришћење 

простора на јавним површинама: 

a) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија по 

комаду...........................................................................................................................20,00 КМ 

b) за заузимање јавних површина за извођење манифестација, забавног карактера, забавни 

парк, рингишпила, и сл. по 1 m2...........................................................................5 КМ дневно 
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c) за заузимање тротоара за вријеме извођења грађевинских радова по 1 

m2.............................................................................................................................1 КМ дневно 

d) за прекоп саобраћајнице по дужном метру.......................................................10 КМ дневно 

e) за прекоп зелене површине по дужном метру....................................................5 КМ дневно 

 

Обавеза прописана тачком  b), настаје приликом закључења уговора о закупу јавне 

површине, а обавезе прописане тачкама c), d), е) овог члана доспијевају прије почетка извођења 

радова, у моменту преузимања одобрења за извођење радова. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4.  

 

Истицање ракламе на јавним и другим површинама:  

За истицање реклама на паноима дуж градских улица и локалних путева, годишње: 

a) за рекламе површине до 2 m2 

- једнострано..................................................................................................50,00 КМ 

- двострано...................................................................................................100,00 КМ 

 б) за рекламе површине од два до 4 m2 

  - једнострано..................................................................................................75,00 КМ 

  - двострано...................................................................................................150,00 КМ 

 в) за рекламе површине преко 4 m2 

  - једнострано................................................................................................100,00 КМ 

  - двострано...................................................................................................200,00 КМ 

 

НАПОМЕНА: 

 Уколико је реклама истакнута у периоду краћем од једне године, такса се обрачунава у 

сразмјерном износу према броју дана колико је реклама била истакнута. 

 Такса се наплаћује приликом издавања локацијских услова, односно до 31.03. за сваку 

наредну календарску годину, уколико се локацијски услови издају на период дужи од једне 

године. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

 Држање половних постројења, половних направа и других објеката на води, држање 

ресторана и других угоститељских објеката на води, те коришћење ријечне обале у пословне 

сврхе: 

a) за држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на 

води........................................................................................................................50,00 КМ 

b) за држање ресторана и других угоститељских објеката и забавних објеката на 

води......................................................................................................................100,00 КМ 

c) за коришћење ријечне обале у пословне сврхе...............................................150,00 КМ 

 

Обавеза прописана под а) настаје уписом пловила у регистар који води 

Административна служба општине Оштра Лука , под б) доношење рјешења за рад, а под c) 

даном почетка кориштења права, предмета и услуга. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

 

За привремени боравак у хотелима, мотелима и другим објектима за смјештај: 

 - за домаће и стране госте такса-дневно...........................................................................1 КМ 

 

Под привременим боравком у смислу овог тарифног броја подразумијева се боравак до 

30 дана. Ако лицима на привременом боравку смјештај дају привредна друштва, друге 

организације и кућна радиност, иста су дужна да обрачунају таксу за привремени боравак и да 

исту уплаћују од 1. до 15. у мјесецу. 

 Од плаћања боравишне таксе ослобођени су: 

1. дјеца до (12) дванаест година старости. 

2. слијепа, глува и остала лица са тешким психофизичким инвалидитетом. 

3. учесници школских екскурзија које организују школске установе 

(основног,средњег и високог образовања). 

4. лица која на лијечење у лијечилишта упуте здравствене установе. 

5. лица која обављају сезонске послове са пријављеним боравком у туристичком 

мјесту. 

6. лица која организовано бораве у смјештајном објекту ради извођења наставе, 

истраживања, еколошких и сличних акција, осим спортиста  који се налазе на 
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припремама и такмичењима, страни држављани који су по међународним 

прописима, конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе. 

 

 

Број: 01-022-10/14 

Датум:  25.02.2014. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ТОПИЋ РАДЕ 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Објављено у „Службеном гласнику Општине Оштра Лука“, број: 2/14 
    

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 


