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б) употребљава средства и уређаје који не испуњавају
прописане услове у погледу квалитета према стандардима,
односно стандардима прихваћеним правилима техничке
струке или не обезбиједи техничку опрему за редовно одржавање и поправак уграђених уређаја (члан 18) и
в) запосленим лицима, односно помоћним припадницима обезбјеђења није обезбиједило прописану униформу,
односно ако униформа изгледом и кројем не одговара захтјевима из члана 32. овог закона.
(2) Новчаном казном од 200 КМ до 4.000 КМ за прекршај
из става 1. овог члана казниће се и детективска агенција.
(3) Новчаном казном од 150 КМ до 1.000 КМ за прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу.
(4) За прекршаје из става 1. овог члана изриче се и заштитна мјера забране обављања дјелатности у трајању до
пет година.
Члан 75.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 5.000 КМ казниће
се за прекршај правно лице ако:
а) радници, односно помоћни припадници обезбјеђења
носе радну униформу или означене дијелове радне униформе изван времена обављања послова без радног налога
(члан 33. ст. 1. и 2),
б) у случају настајања околности због којих се легитимација припадника обезбјеђења мора одузети, легитимацију одмах не достави ЦЈБ (члан 34) и
в) не води прописане евиденције (члан 57).
(2) Новчаном казном од 100 КМ до 800 КМ за прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу.
Члан 76.
Новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ казниће се за
прекршај приватни детектив ако:
а) обавља послове без уговора закљученог у писаном
облику и издате посебне пуномоћи (члан 46),
б) не пријави кривично дјело за које је сазнао поводом
вршења послова који су му повјерени (члан 50),
в) при обављању послова употријеби ватрено оружје и
друга средства принуде или обавља недопуштено снимање
или прислушкивање (члан 51),
г) након престанка обављања детективских послова повриједи одредбе о пословној тајни (члан 52. став 1),
д) користи податке и сазнања до којих је дошао у обављању уговореног посла супротно сврси због које су прикупљени, односно који не преда све прикупљене податке странци
након обављања уговореног посла, објави податке до којих је
дошао обављањем уговореног посла или другом лицу омогући објављивање тих података (члан 52. став 2. и члан 53) и
ђ) обавља детективске послове супротно члану 55. овог
закона.
Члан 77.
Новчаном казном од 100 КМ до 800 КМ казниће се за
прекршај приватни детектив ако:
а) не покаже детективску легитимацију овлашћеном
лицу Министарства и лицу од кога прикупља податке или
не врати детективску легитимацију надлежном органу у
случају предвиђеним чланом 47. овог закона и
б) овлашћеном службеном лицу Министарства не омогући увид у податке и доказе којима располаже (члан 54).
Члан 78.
Новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ казниће се за
прекршај припадник обезбјеђења и помоћни припадник
обезбјеђења ако:
а) обавља послове обезбјеђења лица и имовине без
овлашћења, односно сагласности (члан 20),
б) за обављање послова носи ватрено оружје за вријеме обављања послова за које није овлашћен да носи ватрено оружје (члан 25. став 1),
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в) за вријеме обављања послова носи властито ватрено
оружје (члан 25. став 5),
г) долази на посао, односно одлази с посла у радној
униформи без издатог радног налога (члан 33. став 2),
д) на јавном мјесту носи означене дијелове радне униформе (члан 33. став 3) и
ђ) при обављању послова обезбјеђења не истакне на
видно мјесто легитимацију припадника обезбјеђења или је
не покаже овлашћеном службеном лицу Министарства
(члан 32. став 1. и члан 32. став 6).
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 79.
(1) Одредбе овог закона које се односе на привредна
друштва примјењују се и на предузећа из члана 9. став 2.
овог закона, осим одредбе става 2. овог члана.
(2) Одредбе овог закона не примјењују се на припаднике властите службе обезбјеђења у привредним друштвима
која имају организовану властиту службу обезбјеђења,
осим ако овим законом није другачије прописано.
Члан 80.
(1) Правна лица која обављају послове обезбјеђења лица и имовине, укључујући јавна предузећа и привредна
друштва која имају организовану властиту службу обезбјеђења, као и приватни детективи, могу набавити и држати
ватрено оружје у складу са Законом о оружју и муницији и
Правилником о условима и начину спровођења техничког
и физичког обезбјеђења.
(2) Оружје и муниција набављени супротно одредбама
става 1. овог члана одузеће се у складу са законом.
Члан 81.
Подзаконски акти донесени на основу Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 50/02, 92/05 и 91/06) примјењиваће се до доношења
подзаконских аката на основу овог закона, уколико нису у
супротности са њим.
Члан 82.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној
детективској дјелатности (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 50/02, 92/05 и 91/06).
Члан 83.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2006/11
15. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Проглашавам Закон о комуналним таксама, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 15. децембра 2011. године, а Вијеће народа 27. децембра 2011. године констатовало да усвојеним Законом о комуналним таксама није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-3536/11
29. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.
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ЗАКОН
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овим законом утврђују се и уређују основни елементи
система комуналних такси, предмет таксене обавезе, обвезник плаћања комуналне таксе (у даљем тексту: обвезник),
као и ослобађања од плаћања комуналне таксе.
Члан 2.
(1) Комуналне таксе у складу са овим законом посебним актом утврђује град, односно општина (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе).
(2) Комуналне таксе су приход буџета јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
(1) Комуналне таксе могу се утврдити 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 или 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 циркусе,
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 ријечне обале у пословне сврхе,
з) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим
мјестима, одређеним за то актом скупштине јединице локалне самоуправе и
и) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.
(2) У случају да јединица локалне самоуправе наплаћује закуп у складу са посебним прописом, не може се за коришћење истог простора на јавној површини наплатити и
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 4.
(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 је коришћење прописано
плаћање комуналне таксе.
(3) Таксене обавезе из члана 3. став 1. т. а) до з) овог закона застаријевају истеком двије године од дана настанка
обавезе, а на застарјелост таксене обавезе из члана 3. став
1. тачка и) овог закона примјењују се прописи којима се
уређује порески поступак.
Члан 5.
(1) Јавним површинама, у смислу овог закона, сматрају се површине утврђене планском документацијом града,
односно општине, које су доступне свим корисницима под
једнаким условима (улице, тргови, јавни пролази, јавна
степеништа, мостови, подвожњаци, надвожњаци, паркинг
простори, тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце,
паркови, травњаци, површине за рекреацију и слично).
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(2) Другим површинама у смислу овог закона сматрају
се површине које нису јавне, а видљиве су са јавних површина и користе се за оглашавање постављањем објеката,
односно средстава за оглашавање.
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) Пословним именом, у смислу овог закона, сматра се
сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност.
(3) Пословно име из става 2. овог члана идентично је
називу или имену садржаном у одобрењу надлежног органа и истиче се на одговарајућој табли, чији се облик може
прописати актом скупштине јединице локалне самоуправе.
(4) Ако се на једном објекту налази више истакнутих
пословних имена истог обвезника, такса се плаћа само за
једно пословно име.
(5) Пословно име истиче се најкасније даном почетка
обављања дјелатности.
Члан 7.
(1) Акт о утврђивању комуналне таксе доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а њиме се утврђују:
врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од
плаћања комуналне таксе.
(2) Скупштина јединице локалне самоуправе може да
утврди комуналне таксе у различитој висини, зависно од
врсте дјелатности, површине, локације, односно зона у којима се налазе објекти, односно предмети или врше услуге
за које се плаћа такса из члана 3. овог закона.
Члан 8.
(1) Од плаћања комуналних такса ослобођени су:
а) институције Босне и Херцеговине,
б) oргани, организације и јавне установе Републике
Српске и јединица локалне самоуправе,
в) акредитоване међународне организације,
г) дипломатска и конзуларна представништва,
д) организације, односно удружења од јавног интереса
у Републици Српској и
ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа признато
својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и
заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата.
(2) Право на ослобађање у случајевима из става 1. тачка ђ) овог члана остварује се подношењем захтјева надлежном органу јединице локалне самоуправе на чијем подручју је прописана таксена обавеза, прије истека рока за
пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
(3) Јединица локалне самоуправе рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе доставља Пореској управи
Републике Српске.
Члан 9.
Актом о утврђивању комуналне таксе јединице локалне самоуправе могу да утврде и друге случајеве ослобађања од плаћања комуналних такса обвезнику који:
а) обавља нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности,
б) се бави старим традиционалним занатима,
в) први пут покреће привредну или услужну дјелатност, уколико је обвезник предузетник,
г) запосли нове раднике, уколико је обвезник предузетник и
д) је корисник права из социјалне заштите.
Члан 10.
Комуналне таксе из члана 3. т. д), ђ), е), ж) и и) овог закона утврђују се у годишњем износу, а комуналне таксе из
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члана 3. т. а), б), в), г) и з) овог закона утврђују се сразмјерно времену коришћења права, предмета или услуга.

ног суда за бившу Југославију у Хагу налази на издржавању казне у Краљевини Данској.

Члан 11.
(1) Надлежна служба јединице локалне самоуправе појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана 3. став 1. т. а) до з) овог закона.
(2) Против рјешења из става 1. овог члана обвезник може изјавити жалбу градоначелнику, односно начелнику јединице локалне самоуправе у року и на начин прописан
Законом о општем управном поступку.

II
Саставни дио ове одлуке је Гаранција Владе Републике
Српске за г. Боровчанин Љубомира.

Члан 12.
(1) Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 3. став 1. тачка и) овог закона спроводи
се у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
(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 из члана 3. став 1. тачка
и) овог закона 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 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 13.
(1) Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство финансија.
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем члана 3.
став 1. т. а) до з) овог закона врши надлежни орган јединице локалне самоуправе, а надзор над спровођењем члана 3.
став 1. тачка и) овог закона врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 14.
Јединице локалне самоуправе ускладиће своје одлуке о
комуналним таксама са одредбама овог закона у року од 90
дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 15.
Ступањем на снагу овог закона престаје да се примјењује Закон о комуналним таксама (“Службени лист СРБиХ”, бр. 21/77, 35/88 и 26/89).
Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2008/11
15. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 29. децембра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2987/11
29. децембра 2011. године
Бања Лука
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 29. децембра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се Гаранција Владе Републике Српске за привремени боравак на територији Републике Српске г. Винка
Пандуревића, који се налази у притвору у Међународном
кривичном суду за ратне злочине у Хагу.
II
Саставни дио ове одлуке је Гаранција Владе Републике
Српске за г. Винка Пандуревића.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2988/11
29. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

41
На основу члана 43. став 2, а у вези са чланом 144. став
1. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09), чл. 3. и 12. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 29. децембра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНУ
МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ДР МИРОСЛАВ
ЗОТОВИЋ” БАЊА ЛУКА

I
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта
Јавне здравствене установе Завод за физикалну медицину
и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука са
Законом о здравственој заштити, Законом о систему јавних
служби и Законом о класификацији дјелатности и регистру
пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/10).
II
Назив здравствене установе из тачке I ове одлуке гла-

О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се Гаранција Владе Републике Српске за привремени боравак на територији Републике Српске г. Боровчанин Љубомира, који се по пресуди Међународног кривич-

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

си:
Завод за физикалну медицину и рехабилитацију “Др
Мирослав Зотовић” Бања Лука (у даљем тексту: Завод).
Скраћени назив Завода гласи: Завод “Др Зотовић”.

