
На основу члана 7. став 1. Закона о комуналним таксама(“Службени гласник 
Републике Српске”, бр 4/12), члана 30.став 1. алинеја 9. Закона о локалној 
самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр 101/04,42/05 и 118/05) и  члана 
29. Статута општине Гацко(“Службени гласник општине Гацко”, 5/05 и 1/12), 
Скупштина Општине Гацко, на сједници одржаној 28.02.2013 године, д о н о с и 

 
 

О д л у к у 
о   к о м у н а л н и м   т а к с а м а 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се врста, висина, рокови, начин плаћања комуналних 
такси, обавезници плаћања комуналне таксе, те основи за ослобађање од обавезе 
плаћања комуналних такси на подручју општине Гацко. 

Комуналне таксе плаћају се за коришћење права, предмета и услуга утврђених  
Тарифом комуналних такси која је саставни дио ове Одлуке. 

 
II 
 

Обавезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање таксе. 

Новчана средства наплаћена од комуналних такси представљају приход буџета 
општине Гацко. 

 
III 

 
Обавеза плаћања комуналне таксе настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописана обавеза плаћања комуналне таксе. 
Ако наступе промјене које су од значаја за коришћење или престанак права, 

предмета или услуга за које је прописана обавеза плаћања комуналне таксе, нова 
обавеза или престанак обавезе плаћања, производи дејство првог дана наредног мјесеца 
у односу на насталу промјену. 

 
IV 
 

На подручју општине Гацко овом Одлуком прописују се комуналне таксе за: 
1) коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје 

штампе, књига и других публикација , 
2) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и 

масовним скуповима, осим музике која се репродуктује електронским 
или механичким средствима , 

3) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних 
паноа и билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних 
путева , 

4) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или 
других објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне 
паркове и циркусе , 

5) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, 



6) држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на 
води , 

7) држање ресторана и  других угоститељских и забавних објеката на 
води , 

8) коришћење ријечне обале у пословне сврхе , 
9) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних 

возила на урећеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 
скупштине јединице локалне самоуправе и 

10) истицање пословног имена правног лица или предузетника на 
пословним просторијама. 

 
V 
 

 Комуналне таксе из тачке IV. став 1. тачке 5,6,7,8 и 10. ове Одлуке, утврћују се у 
годишњем износу, док се комуналне таксе из тачке IV.став 1. тачке 1,2,3,4 и 9. ове 
Одлуке утврђују се сразмјерно времену коришћења права, предмета или услуга. 
 

VI 
 

 Одјељење за просторно планирање и ЦЗ-у појединачним рјешењем утврђује 
обавезу плаћања комуналне таксе из тачке IV. став 1. тачке 1) до 9) ове Одлуке. 
 Обaвезник плаћања комуналне таксе из тачке IV. став 1. тачка 10. ове Одлуке, 
дужан је пријавити таксену обавезу најкасније до 31.марта текуће године, а уплату 
извршити најкасније до 30. јуна текуће године. 

Против Рјешења из става 1. ове тачке може се изјавити жалба Начелнику 
општине  у року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 
 

VII 
 

 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 мећународне организације, 
4. дипломатска и конзуларна представништва, 
5. организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској и 
6. лица којима је Рјешењем надлежног органа признато својство члана породице 

погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата. 
 

Такоће, oд плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица 
или предузетника на пословним просторијама ослобађају се обвезници који: 

1) обавља нискоакумулативне и дефицитарне занате, 
2) се бави старим традиционалним занатима 
3) су корисници права из социјалне заштите. 

 
Право на ослобађање у случајевима из става 1. и 2. ове тачке остварује се 

подношењем захтјева  Одјељењу за просторно планирање и ЦЗ-у прије рока за 
пријављивање, односно плаћања таксене обавезе. 



Одјељење за просторно планирање и ЦЗ-у рјешење о ослобађању од плаћања 
комуналне таксе доставља Пореској управи Републике Српске. 
 
 

VIII 
 

 Надзор над спровођењем тачке IV. тачке 1) до 9) врши Одјељење за 
инспекцијске послове општине Гацко, а надзор над провођењем тачке IV. тачка 10) ове 
Одлуке , врши Пореска управа републике Српске. 
 

IX 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику општине Гацко. 
 

X 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним 
таксама(“Службени гласник општине Гацко”,број 9/06) 

 
  
  
 
 Број:01/-022-47      ПРЕДСЈЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
            Дана, 28.02.2013 године.         
         Јован  Ковачевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАРИФА 
комуналних такси на подручју  

општине Гацко 
 

Тарифни број 1. 
 

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, 
   кестења и сл( дневно по м2)...................................................  4,00 КМ/м2 
2. за постављање столова испред угоститељских радњи , по 
   сластичарница и др.( мјесечно)…………………………….  4,00 КМ/м2 
3.заузимање јавне површине ради грађења(одлагање и држа 
   ње грађевинског и другог материјала по 1 м2(дневно)……             2,00 КМ/м2 
4.сваки прекоп улице, тротоара, зелене површине  по 1 м…  3,00 КМ 
5.остало заузимање јавне површине за привремену употребу 
   по 1м2(дневно) ……………………………………………….  1,00 КМ  
 

Тарифни број 2. 
 

За приређивање музичког програма у угоститељским и другим објектима на име 
комуналне таксе плаћа се 10,00 КМ по једном дану. 

 
 

Тарифни број 3. 
 

За сваку истакнуту рекламу на паноима који су постављени на јавним и другим 
површинама, осим рекламних паноа и билборда поред магистрални и регионалних 
путева плаћа се такса у мјесечном износу, и то: 

 
1.реклама величине до 2 м2  
а) једнострано …………………………………………………  10,00 КМ 
б) двострано……………………………………………………  12,00 КМ 
 
2.реклама величине од 2 м2 до 4 м2  
а) једнострано………………………………………………….  15,00 КМ 
б) двострано……………………………………………………  20,00 КМ 
 
 
 

Тарифни број 4. 
 

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других 
објеката привременог карактера плаћа се дневно у износу од 1,00 КМ/м2. 

За коришћење јавних површина( уређеног или не уређеног простора) за забавне 
паркове, циркусе и сл. плаћа се дневно у износу од 0,1 КМ/м2. 

 
 
 



 
 

Тарифни број 5. 
 

 За постављање витрина,полица и сл. за излагање роба ван  
пословног простора плаћа се дневно по м2…...................................  3,00 КМ/м2 

 

Тарифни број 6. 
 
  Држање  пловних постројења, пловних направа и других пловних објеката на 
води плаћа се комунална такса у годишњем износу од 200,00 КМ. 

Ако се држање пловних постројења, пловних направа и других пловних објеката 
односи  на вријеме краће од једног мјесеца, такса се плаћа у износу од 10,00 КМ 
дневно. 
 

          Тарифни број 7. 
 

  За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води 
плаћа се комунална такса у годишњем износу од 2,00 КМ/м2. 
 

        Тарифни број 8. 
 

 Коришћење ријечне обале у пословне сврхе (трговачка, угоститељска и сл.) 
плаћа се 50,00 КМ мјесечно. 

 
                                                      Тарифни број 9. 
 
 
За кориштење јавних површина на посебно обиљеженим и уређеним мјестима, 

актом скупштине општине, за паркирање аутомобила, камиона и др. плаћа се: 
 
1.паркирање аутомобила(за сваки започети сат)   1.00 КМ 
2 паркирање камиона на одређеним мјестима(дневно)  2.00 КМ 
 
 

Тарифни број 10. 
 

За свако истакнуто пословно име  правног лица и  предузетника на подручју 
општине Гацко плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 

 
I   За правна лица и њихове дијелове(пословне јединице, подружнице, 

експозитуре и друге облике организовања) : 
1.  из области производње електричне енергије, електроиндустрије и 

електродистрибуције 
 
- производња електричне енергије             30.000,00 КМ 

      - пренос и дистрибуција електричне енергије 
  (пословнице,радне јединице, службе) и   
   трафостанице                           4.000,00 КМ 
 



2.   из области промета нафте 
      и нафтиних деривата             3.000,00 КМ 
 
3. из области индустрије, грађевинарства и занатства      400,00 КМ 
 
4. из области телекомуникација и поштанских услуга 
  

                  - пословне јединице (телекомуникације)      3.000,00 КМ 
                  - репетитори предузећа мобилне телефоније       1.000,00 КМ 
                  - поштанске услуге           500,00 КМ 
           5. из области пољопривреде , шумарства и водопривреде       300,00 КМ 
           6. из области екплоатације камена, пијеска и шљунка        500,00 КМ            
           7. из области саобраћаја  
               - превоз путника и робе             400,00 КМ 
               - одржавање и изградња путева             600,00 КМ                                                                      
           8.из области трговине    
     - трговине на велико           1.000,00 KM    
                - продаја грађевинског материјала           500,00 КМ 
     - маркети, тржни центри, робне куће        1.000,00 КМ 
     - трговине на мало           300,00 КМ 
     - киосци у оквиру привредног друштва         100,00 КМ   
           9.из области здравтсва(апотека, ординације и сл)        600,00 КМ                        
         10.из области угоститељства 
                - хотели           1.000,00 КМ 
                - мотели             500,00 КМ 
                - ресторани               300,00 КМ 
                - преноћишта, пансиони, апартмани и сл           300,00 КМ 
                - угоститељске  радње,  пицерије и др.           300,00 КМ 
                - дискотеке                 500,00 КМ 
                - ноћни, диско и други барови             1.000,00 КМ 

 
         11. Банке 
                - филијале,агенције, експозитуре и шалтери    2.000,00  КМ                 
                - микрокредитне организације       1.500,00  КМ 
         12. Осигуравајућа друштва    
                 -филијале,агенције, шалтери и сл.        2.000,00  КМ 
                 
         13. игре на срећу(лутрија,спор.кладионице и сл.)      2.000,00  КМ      
         14. из области  комуналних дјелатности          400,00  КМ 
         15. из области резања грађе-пилане          500,00  КМ 
         16. ветеринарска дјелатност          400,00  КМ       
         17. привредна друштва  која  нису  покренула   
               производњу из основне дјелатности          200,00 КМ   
         18. остала не поменута правна лица и њихови дијелови          400,00 КМ                                                                                                                                                                                        
          
     
        II Дјелатности које се обављају у складу са Законом о занатско-
предузетничкој дјелатности(предузетници) 
 
 а) Трговачке радње 



 -  продавнице, бутици и др             150,00 КМ 
         -  драгстори               500,00 КМ 
 -  киосци                80,00 КМ 
            - продаја на покретном столу, тезге              50,00 КМ    
 
 б)  Угоститељски објекти 
      - мотели        1.000,00 КМ 
            - ресторани               300,00 КМ 
         - апартмани, пансиони, преноћишта, одмарал 
              ишта, хостел и сл.             200,00 КМ 

- угоститељске радње, пицерије и др       250,00 КМ  
 
в) Остале дјелатности 
- ауто-школе                          200,00 КМ 
- фризерски и др.третмани за уљепшавање      150,00 КМ 
- аутомеханичари, аутолимари, електромеха 
  ничари и столари                          100,00 КМ 
- пржионице кафе              200,00 КМ 
- занатске  дјелатности  у  области грађевин 
  арства ( зидари , тесари , лимари , бравари, 
  паркетари, молери, водоинсталетери, кера 
  мичари и сл.)            100,00 КМ 
- посредничке , правне ,адвокатске 
  и књиговодствене услуге               250,00 КМ 
- самостални аутопревозници                    200,00 КМ 
- самостални такси превозници               80,00 КМ 
- ауто праоне            100,00 КМ 
- пекаре, пекарске радње и меснице        200,00 КМ  
- остале непоменуте дјелатности           150,00 КМ 
 


