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На основу члана 2. став 1.  и  члана 7. Закона о комуналним таксама (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 4/12), члана 30. став 1. алинеја 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), и 
члана 28. Статута општине Козарска Дубица (''Службени гласник општине Козарска 
Дубица'', број: 5/06 - пречишћен текст, 6/07, 12/07, 2/08 i 5/12), Скупштина општине 
Козарска Дубица н Првој редовној сједници одржаној дана 26.12.2012. године, донијела 
је  

 
 

О Д Л У К У 
о комуналним таксама 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком прописују се комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга на подручју општине Козарска Дубица и утврђују предмет таксене обавезе 
(врста комуналне таксе), обвезници, настанак таксене обавезе, рокови, начин и висина 
плаћања, као и ослобађања од плаћања комуналне таксе. 
 

Члан 2. 
 

(1) Комунална такса утврђује се и плаћа за: 
а) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним 

скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким 
средствима, 

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

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

г) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, 
д) држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, 
ђ) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води, 
е) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила 

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

ж) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 
просторијама.   
 
(2) 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 3. 
 

Обвезник комуналне таксе је физичко или правно лице корисник права, 
предмета или услуга за чије кориштење је прописано плаћање комуналне таксе. 
 

Члан 4. 
 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права предмета или услуга за 
чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе и траје док траје коришћење 
права, предмета или услуге. 
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Члан 5. 

 
Таксене обавезе из члана 2. став 1. тачка а) до е) ове Одлуке застарјевају истеком 

двије године од дана настанка обавезе, а на застарјелост таксене обавезе из члана 2.став 
1. тачка ж) ове одлуке примјењују се прописи којим се уређује порески поступак. 
 

Члан 6. 
 

(1) Од плаћања комуналних такса ослобођени су: 
а) институције Босне и Херцеговине, 
б) органи, 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 Одјељења за борачко-инвалидску заштиту признато 

својство члана породице погинулог, умрлог, несталог или заробљеног борца, ратни 
војни инвалиди и цивилне жртве рата. 

 
(2) Захтјев за ослобађање у случајевима из става (1) тачке ђ) овог члана подноси 

се надлежном одјељењу Oпштине Козарска Дубица, прије истека рока за 
пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.  

Надлежно одјељење доноси рјешење о ослобађању од плаћања таксе и доставља  
Пореској управи Републике Српске, Подручна јединица Козарска Дубица. 
 

Члан 7. 
 

Плаћања комуналне таксе на истицање пословног имена из члана 2. став 1. тачка 
ж) ове Одлуке, ослобођени су: 

-привредни субјекти који обављају пољопривредну производњу,  
  -физичка лица који се баве обућарском и сајџијском занатском  дјелатности, 

-физичка лица која се баве домаћом радиношћу, старим и умјетничким занатима 
(дефинисани Правилником о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким 
занатима и домаћом радиности), 

-привредни субјекти  у првој години регистрације, ако по први пут покрећу 
дјелатност и  

-привредни субјекти који започињу са обављањем производне дјелатности у 
основаним пословним зонама, у периоду од 3 (три) године, од године регистрације. 

 
Члан 8. 

 
Комунална такса из члана 2. став 1. тачка а), б), в), г) и е) ове Одлуке утврђује се 

сразмјерно времену коришћења права, предмета или услуга, а комуналне таксе из члана 
2. став 1. тачка д), ђ) и ж) ове Одлуке утврђује се у годишњем износу. 
 

Члан 9. 
 

(1) Надлежна одјељења Oпштине Козарска Дубица, појединачним рјешењем 
утврђују обавезу плаћања комуналне таксе прописане одредбама члана 2. став 1. тачка 
а) до е).  

(2) Против рјешења из става 1. овог члана обвезник може изјавити жалбу 
Начелнику општине на начин прописан Законом о општем управном поступку. 
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Члан 10. 

 
(1) Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе прописане 

чланом  2. став 1. тачка з) ове Одлуке, 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 2. став 1. тачка ж.) 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. 

(5) Ако се на једној локацији налази више пословних простора истог обвезника у 
којима се обављају различите дјелатности, такса се плаћа за сваки пословни простор. 

(6) Уколико се у једном пословном простору,  истог обвезника, под истим 
пословним именом, обавља  више различитих дјелатности  (укључујући и пословно 
сједиште), за које је прописан различит износ таксе, такса се плаћа само за једно 
пословно име, за које је прописан највиши износ таксе. 

 
Члан 11. 

 
Принудна наплата комуналне таксе проводи се по прописима који регулишу 

принудну наплату пореза грађана. 
Члан 12. 

 
Инспекцијски надзор над спровођењем члана 2. тачка а), до е) ове Одлуке, врши 

Одсјек за инспекцијске послове Oпштине Козарска Дубица и Комунална полиција, а 
надзор над спровођењем члана 2. тачка ж) ове oдлуке врши Пореска управа Републике 
Српске. 

Члан 13. 
 

Комуналне таксе се плаћају на основу Тарифе општинских комуналних такса, 
која је саставни дио ове одлуке. 

Члан 14. 
 

Даном ступања на снагу ове oдлуке престаје да важи Одлука о комуналним 
таксама (''Службени гласник општине Козарска Дубица'', број: 10/10). 
 

Члан 15. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Козарска Дубица''. 
 
Број: 02-013-86/12.                     ПРЕДСЈЕДНИК  
Дана: 26.12.2012.године                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Козарска Дубица                                            Небојша Миловчевић,дипл.инг.саоб. 
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Т А Р И Ф А 

ОПШТИНСКИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА 
 

Тарифни број 1. 
 

 За приређивање музичког програма  у угоститељским објектима плаћа се 
комунална такса: 
    

дневно  20,00 КМ 
седмично  50,00 КМ 
мјесечно 100,00 КМ 

 
 1. Таксу из овог тарифног броја плаћа  држалац музике. 
 3. Власници угоститељских  објеката који у свом саставу имају више објеката у 
којима се држи музика плаћају таксу за  сваки објекат посебно. 
 4. За музику која се репродукује механичким средствима (музичка линија, радио, 
телевизија и сл.) не плаћа се такса. 
 

Тарифни број 2. 
 

За истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и 
билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева, плаћа се мјесечно, по 
1м2 , по зонама: 
 

III   зона 3,00 КМ 
IV  зона 2,00 КМ 
V   зона 1,50 КМ 
VI  зона 1,00 КМ 

 
Тарифни број 3. 
 

Кориштење јавних површина и неизграђеног грађевинског земљишта за 
постављање шатора за циркуске представе, рингишпила и других сличних уређаја за 
забаву, камп кућица, које служе за угоститељску дјелатност, шатора и сл, плаћа се за 1 
м2, дневно ...................................................................................................................1,00 КМ. 

 
Тарифни број 4. 

 
За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, плаћа се 

мјесечно по 1 м2, по зонама: 
 

 
 
 
 

 
 

Тарифни број 5. 
 

За држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води  
(осим чамаца и сличних пловила) плаћа се комунална такса у годишњем износу: 
 

III   зона 4,00 КМ 
IV  зона 3,00 КМ 
V   зона 2,00 КМ 
VI  зона 1,00 КМ 
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до 10 м2 10,00 КМ 
од 10 до 20 м2 20,00 КМ 
преко 20 м2 50,00 КМ 

 
Тарифни број 6. 

 
За држање ресторана и других угоститељских објеката и забавних игара на води, 

плаћа се годишње: 
- за држање ресторана и других угоститљских објеката 
 и забавних игара на води ........................................................................................100 КМ. 
Обавеза по овом тарифном броју настаје даном регистрације код надлежног органа. 
 

Тарифни број 7. 
 

За коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила 
на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом скупштине јединице 
локалне самоуправе плаћа се комунална такса: 

 
дневно 1,00 КМ 
седмично 5,00 КМ 
мјесечно 20,00 КМ 

 
Тарифни број 8. 

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

 
I  Правна лица  која су регистрована са сједиштем на подручју општине             

Козарска Дубица, као и организационе јединице правних лица, чије је сједиште 
ван Општине: 

 
Пословно сједиште предузећа или организационог дијела       200,00 КМ 
 
II  Правна лица регистована за обављање дјелатности: 
Предузећа, РЈ и други облици  предузећа за 
телекомуникације   

2.000,00 КМ 

Предузећа, РЈ и други облици предузећа који се баве 
дистрибуцијом 
електричне енергије 

2.000,00 КМ  

Предузећа, РЈ и други облици предузећа за поштанске 
услуге   

1.200,00 КМ 

Банке и осигуравајућа друштва , РЈ и други  облици ових 
предузећа  

2.000,00 КМ 

Микрокредитне организације 1.500,00 КМ 
Игре на срећу:  

- лутријске (Лутрија РС и остале томболе затвореног 
типа), 

1.000,00 КМ 

- електронске лутријске игре на срећу (видео лутрија, 
електронски     бинго, кено и остале) и 

1.000,00 КМ  

- посебне игре на срећу ( кладионичарске, игре на срећу 
на аутоматима и интернет игре на срећу) 

 
1.000,00 КМ 

 
Правна и физичка лица-предузетници, регистровани за обављање дјелатности: 
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А)   Производња:  
    - правна лица 300,00 КМ 
    - предузетници 100,00 КМ 

Б)  Угоститељски објекти  
Мотели и хотели     500,00 КМ 
Угоститељски објекти за смјештај 200,00 КМ 
ресторан, здрављак - млијечни ресторан, експрес 
ресторан, ресторан финих пецива, пекотека, гостионица, 
пицерија, печењара, бурегџиница, роштиљница-
ћевабџиница, национална кућа, домаћа  кухиња, салон за 
посебне прилике 

200,00 КМ 

Бар,  диско- барови, диско – клубови, ноћни клуб 1.000,00 КМ 
бифеи, пивнице, винарије, крчме, конобе, бистро 200,00 КМ 
 кафане, кафе бар, кафе – посластичарнице, интернет 
кафеи,   кафетерије, чоколатерије, чајџинице, бар на 
отвореном  

150,00 КМ 

Покретни угоститељски објекти и објекти брзе хране 100,00 КМ 
В) Трговина   

Бензинске пумпе 1.500,00 КМ 
Робне куће, супермаркети, грађевински материјал и 
остали продајни објекти чија је површина већа од 100 м2  750,00 КМ 

Салони намјештаја,  500,00 КМ 
Класичне продавнице, меснице, цвјећаре  200,00 КМ 
Драгстори   700,00 КМ 
Киосци     100,00 КМ 
Покретне  продавнице 100,00 КМ 
Затворене тезге на робној пијаци   100,00 КМ 
Аутомати 100,00 КМ 
Тржнице на мало – Пијаце (робне, зелене, кванташке, 
половним  стварима и аутопијаце) 

800,00 КМ 

Складишта, стоваришта и велепродаја 500,00 КМ 
Посредовања у трговини 500,00 КМ 
Шпедиција 400,00 КМ 
Клаонице 500,00 КМ 

Г) Остале дјелатности  
Љекарске  и стоматолошке ординације 300,00 КМ 
Адвокатске канцеларије 500,00 КМ 
Нотари 1.000,00 КМ 
Апотекарске установе 300,00 КМ 
Ветеринарске амбуланте и пољопривредне апотеке 200,00 КМ 
Јавни превоз лица и ствари  

         - правна лица 400,00 КМ 
         - предузетници 200,00 КМ 

Технички преглед моторних возила 750,00 КМ 
Грађевинарство 700,00 КМ 
Експлоатација шљунка и камена 1.000,00 КМ 
Златарске радње       300,00 КМ 
Посредничке, правне, књиговодствене услуге и 

пројектовање  
200,00 КМ 

Каменорезачка дјелатност и израда елоксиране и ПВЦ 
столарије 

400,00 КМ 
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Пиланска прерада дрвета, цепачи     600,00 КМ 
Занатске радње ( кројачи и бријачнице) 50,00 КМ 
Све  остале непоменуте дјелатности 100,00 КМ 

 
 
НАПОМЕНА: 

Плаћања комуналне таксе по овом тарифном броју ослобођени су: 
- привредни субјекти у првој години регистрације, ако по први пут покрећу 
дјелатност и 

- привредни субјекти који започињу са обављањем производне дјелатности, у    
основаним пословним зонама, у периоду од 3 (три) године, од године 
регистрације. 

 
 
 

 
Број: 02-013-86/12.              ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана:26.12.2012 године                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ              
Козарска Дубица          Небојша Миловчевић,дипл.инг.саоб. 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


