
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ 

БРОЈ:02-022-2/14 

ДАТУМ:01.04.2014 ГОД.    

 

 На основу члана 7.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; 98/13), и члана 23. Статута Општине Берковићи ("Службени гласник 

Општине Берковићи”, број 2/05), Скупштина општине Берковићи, на сједници одржаној дана 

31.03.2014  године, донијела је: 

ОД Л У К У 

о комуналним таксама 

Члан 1. 

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

рокови и начин плаћања и ослобађања 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: 

а) Коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других 

публикација. 

б) Приређивање музичких 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 и других објеката 

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

д) Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, те коришћење 

простора на јавним површинама 

ђ) 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 става 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 тачке д) ове Одлуке застарјевају истеком 

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

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

Члан 6. 

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. Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса 

се плаћа само за једно пословно име. 

3. Пословно име се истиче најкасније даном почетка обављања дјелатности. 

Члан 7. 

Од плаћања комуналне таксе ослобођени су: а) Институције БиХ, 

б) Органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединице 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 Одјељења за борачко-инвалидску заштиту признато својство 

члана породице погинулог, умрлог, несталог или заробљеног борца, ратни воји инвалиди и 

цивилне жртве рата. 

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

одјељењу Административне службе општине Берковићи, прије истека рока за пријављивање, 

односно плаћање таксене обавезе. 

3. Одјељење за општу управу Административне службе општине Берковићи, доноси рјешење 

о ослобађању од плаћања таксе и доставља Пореској управи Републике Српске – Подручна 

јединица Љубиње, канцеларија Берковићи 

Члан 8. 

Комуналне таксе из члана 4. тачка а), б), в), г), утврђује се сразмјерно времену коришћења 

права, предмета или услуга, а комуналне таксе из члана 4. тачка д) и ђ) Одлуке, утврђује се у 

годишњем износу. 

Члан 9. 

1. Надлежно одјељење Административне службе општине Берковићи појединачним 

рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе прописане овом Одлуком у одредбама 

члана 4. тачка а) до д). 

2. Против рјешења из става 1. овог члана, обвезник може изјавити жалбу Начелнику општине 

на начин прописан Законом о општем управном поступку. 

Члан 10. 

1. Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе прописане чланом 4.став 1. под 

ђ) 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    

  такса из члана 4. став 1. тачка ђ) 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 11. 

Надлежно одјељење Административне службе општине Берковићи, дужно је у року од пет 

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 

доставити Пореској управи – Подручна јединица Љубиње,канцеларија Берковићи и један 

примјерак Одсјеку за за урбанизам, и стамбено- комуналне послове административне службе 

општине Берковићи. 

Члан 12. 

Принудна наплата комуналне таксе проводи се по прописима који регулишу принудну наплату 

пореза грађана. 

Члан 13. 

Инспекцијски надзор над спровођењем члана 4. тачка а) до д) ове Одлуке, врши Комунална 

полиција општине Берковићи, а надзор над спровођењем члана 4. тачка ђ) ове Одлуке, врши 

Пореска управа Републике Српске. 

Члан 14. 

Саставни дио ове Одлуке је Тарифа комуналних такса у прилогу. 

Члан 15. 

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

  бр 02-022-13/12 од 26.04.2012 године  („Службени гласник општине Берковићи“, бр. 02/12)  

Члан 16. 

Одлука о комуналним таксама ступа на снагу даном доношења и примјењиваће се од 01.01. 

2014. Године, и иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине Берковићи“,а саставни 

дио ове Одлуке је Тарифа комуналних такса. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

Тарифни број 1. 

За сваку истакнуту  фирму плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 

1.ПРИВРЕДНА ДРУШТВА ( ПРЕДУЗЕЋА) 

1.1. Привредна друштва ( предузећа).......................................................................... 400 КМ 

1.2.Привредна друштва која се баве прометом нафте и нафнтних деривата.........400 КМ 

1.3 Дијелови привредних друштава 

- Дјелатност банкарства,финансијских организација и 

Услуга осигурања имовине и лица ...............................................................................300 КМ 

- ПТТ услуге.......................................................................................................................300 КМ 

- Мобилна телефонија.....................................................................................................300 КМ 

- Електропривреда и телеком........................................................................................300 КМ 

- Бензинска пумпа.............................................................................................................300 КМ 

- Продавнице и киосци....................................................................................................100 КМ 

- Апотеке( здравствене,ветеринарске,пољопривредне ).............................................200 КМ 

 

2.ФИЗИЧКА ЛИЦА-ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

- Угоститељски објекти са точењем алкохолних пића.................................................100 КМ 

- Угоститељски објекти без точења алкохолних пића...................................................50 КМ 

- Трговине............................................................................................................................100 КМ 

- Меснице.............................................................................................................................200 КМ 

- Занатске радње:аутомеханичарске,аутолимарске, 



Аутоелектричарске,штампарије,каменоресци,прецизни механичари, 

Електричари,радио и Тв механичари,машин бравари, 

Водоинсталатери,столари,керамичари,молери,фарбари, 

Фотографи,фризери и стаклоресци.................................................................................50 КМ 

- Занатске радње напријед непоменуте...........................................................................50 КМ 

- Аутотакси,аутошколе,превозници..................................................................................50 КМ 

- Кладионице,лутрије и игре на срећу................................................................................300 КМ 

 

Напомена: 

-Правно лице и предузетник који обављају дјелатност на основу одобрења надлежног органа 

дужан је да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност истакне пословно 

име,најкасније  даном почетка обављања дјелатности. 

- Под појмом „пословно име“ у смислу ове Одлуке,сматра се сваки истакнуту назив или име 

које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. 

- Уколико физичко лице обавља дјелатност угоститељства или трговине у више објеката на 

подручју општине Берковићи,плаћа таксу утврђену овим тарифним бројем само за један 

објекат , а за остале објекте у износу умањеном за 50 %. 

- Фирме у фази мировања плаћају 10 % годишње таксе за истакнуту фирму док се налази у 

статусу мировања. 

-  Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника такса се 

плаћа само за једно име. 

- Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса по 

тарифном броју1 Одлуке дужан је у року од 15 дана од дана почетка обављања дјелатности 

пријавити таксену обвезу сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године и уплатити 

утврђени износ таксе до краја године. 

- Порески обвезник који одјави дјелатност у току године , а платио је комуналну таксу у складу 

са чланом 10.став 4 ове Одлуке ,има право на поврат више уплаћеног износа таксе сразмјерно 

броју мјесеци до краја календарске године,у складу са прописима којима се уређује порески 

поступак. 

 

 



 

 

 

Тарифни број 2. 

Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија те коришћење простора 

на јавним површинама : 

а ) коришћење витрина ради излагања робе ван  

пословних просторија по 1м².....................................................................................................20 КМ 

б ) за заузимање јавних површина за извођење м,анифестација,забавног 

карактера,забавни парк,рингишпила, и сл. по 1м² дневно......................................................1 КМ 

в ) за заузимање тротоара за вријеме извођења грађевинских радова 

по 1м²дневно.................................................................................................................................... 1 КМ 

г ) прекоп саобраћајница ( локални пут ) по дужном метру 

      Зона I .........................................................................................................................................15 КМ 

      Зона II ........................................................................................................................................12 КМ 

     Остало..........................................................................................................................................8 КМ 

д ) За прекоп јавне зелене површине по дужном метру 

       Зона I ......................................................................................................................................... 5 КМ  

      Зона II .........................................................................................................................................4 КМ 

     Остало..........................................................................................................................................2 КМ 

Обавеза прописана тачком б ) настаје приликом закључка уговора о закупу јавне површине,а 

обавеза прописане тачкама а ) ,г ) д ),доспијевају прије почетка извођења радова, у моменту 

преузимања одобрења за извођење радова. 

 

Тарифни број 3. 

За коришћење простора на јавним површинама ,осим у сврху продаје штампе,књига и других 

публикација плаћа се комунална такса,како слиједи: 

1.заузимање јавне површине за продају сладоледа ,кокица 



 


