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РЕПУБЛИКА СРПСКА       

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 2. и 7. Закона о комуналним таксама (»Службени гласник Републике 

Српске«,  број: 4/12) Скупштина општине Станари, доноси:  

 

О Д Л У К У 

о комуналним таксама 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се врста, висина, рокови и начин плаћања комуналне 

таксе на подручју општине Станари, као и ослобађања плаћања комуналне таксе. 

Члан 2. 

Комуналне таксе плаћају се за кориштење права, предмета и услуга који су 

утврђени Тарифом општинских комуналних такса, која се налази у прилогу и саставни 

је дио ове Одлуке. 

Члан 3. 

Обвезник комуналне таксе, утврђене овом Одлуком, је корисник права, 

предмета и услуга на подручју општине Станари, за чије коришћење је прописано 

плаћање комуналне таксе.  

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга, 

за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

Taксени обвезник дужан је поднијети пријаву за разрез комуналне таксе, 

надлежној организационој јединици општинске административне службе, прије 

почетка коришћења права, предмета или услуга, за чије је коришћење овом Одлуком 

утврђена обавеза плаћања комуналне таксе. 

Изузетно од одредбе претходног става, таксени обвезник комуналне таксе за 

стицање пословног имена из члана 4. тачка 6. ове Одлуке, дужан је таксену обавезу 

пријавити надлежној организационој јединици Пореске управе Републике Српске, 

најкасније до 31. марта текуће године, на прописаном обрасцу, у складу са пореским 

прописима. 

Члан 4. 

На подручју општине Станари, комуналне таксе утврђују се за: 

 

а) коришћење простора на јавним површинама (осим у сврху продаје штампе, књига и 
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других публикација), 

 
б) приређивање музичког 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 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 и 

 

ђ) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 

просторијама. 

 

Члан 5. 

 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга, зa чије је 

коришћење прописано плаћање таксе. 

 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга, за 

чије коришћење је прописано плаћање таксе, сем у случајевима предвиђеним чланом 

11.  ове Одлуке. 

 

Таксене обавезе из члана 4. став 1. oд тачке а) до тачке д) ове Одлуке, 

застаријевају 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. 

Комуналне таксе, из члана 4. став 1. тачака д) и ђ) утврђују се у годишњем 

износу, а комуналне таксе из тачака а), б), в) и г) утврђују се сразмјерно времену 

коришћења права, предмета или услуга. 

 

Члан 7. 

(1) Одјељење за стамбено – комуналне послове општине Станари појединачним 

рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе, прописане овом 

Одлуком, у одредбама члана 4. став 1. тачака а) до д).  

 

(2) Све организациионе јединице општинске управе, дужне су достављати 

организационој јединици, надлежној за утврђивање обавезе плаћања комуналне 

таксе, податке о настанку таксене обавезе, таксеном обвезнику, као и податке 

од значаја за утврђивање висине таксе, до којих дођу у оквиру обављања 

послова из своје надлежности. 

 

(3) 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 8. 

 (1) Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе, прописане чланом 4. 

став 1. тачка 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. 

 

(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, срезмјерно броју мјесеци до краја календарске године, у 

складу са прописима којима се уређује порески поступак. 

 

Члан 9. 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Станари, дужно је у року од 

пет дана од дана доношења рјешења за рад и рјешења о престанку рада, a у складу са 

Законом о занатско-предузетничкој дјелатности (»Службени гласник Републике 

Српске« ,број: 117/11, 121/12 и 67/13), један примјерак рјешења доставити Пореској 

управи и један примјерак Одјељењу за стамбено-комуналне и инспекцијске послове 

општине Станари. 

 

Члан10. 

 

Комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетнка на 

пословним просторијама, утврђују се у зависности од врсте дјелатности обвезника и 

површине простора. 

 

 
II ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  
 
 

Члан 11. 
  

Поред случајева ослобађања плаћања комуналних такса, прописаним важећим 

Законом о комуналним таксама Републике Српске, плаћања комуналних такса, 

ослобађају се обвезници: 

 

а) који се баве дјелатностима које се сматрају старим умјетничким занатима и 

кућном радиношћу, који су као такви утврђени посебним подзаконским актом, 

донесеним у складу са Законом о занатско- предузетничкој дјелатности, те сајџије и 

обвезници који се баве поправком обуће (обућари), 

 

б) обвезник комуналне таксе који по први пут покреће привредну или услужну 

дјелатност, ослобађа се обавезе плаћања комуналних такса у години у којој је отпочео 

обављање дјелатности, 
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 в) промјена статусног стања и организационог облика у оквиру исте дјелатности 

обвезника комуналне таксе неће се сматрати покретањем привредне и услужне 

дјелатности те се на истог неће моћи примјењивати одредбе тачке б) овога члана, 

 

г) обвезник предузетник, који повећа број запослених, тако што запосли најмање једног 

новог радника на неодређено вријеме, а да је радник провео на бироу најмање 6 

мјесеци, ослобађа се обавезе плаћања комуналних такса у наредној календарској 

години. 

Члан 12. 

  
(1) У случајевима предвиђеним законом, као и у случајевима ослобађања обавезе 

плаћања комуналне таксе, предвиђеним овом Одлуком, право на ослобађање остварује 

се подношењем захтјева општинској управи, надлежној за стамбено-комуналне 

послове. 

 

(2) Против рјешења, донесеног по захтјеву за ослобађање обавезе плаћања комуналне 

таксе, може  се изјавити жалба начелнику општине. Жалба не одлаже извршење 

рјешења. 

 

(3) Рјешење о ослобађању обавезе плаћања општинске комуналне таксе, доставља се и 

надлежној организационој јединици Пореске управе Републике Српске. 

 
 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 13. 

 

Принудна наплата комуналне таксе проводи се по прописима који регулишу 

принудну наплату пореза грађана. 

 

Члан 14. 

 

На питања, која нису посебно уређена овом Одлуком, непосредно ће се 

примјењивати одредбе Закона о комуналним таксама Републике Српске и прописи, 

којима се уређује порески поступак . 

 

Члан 15. 

 

Управни надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одјељење за стамбено -

комуналне послове општине Станари. 

 

Члан 16. 

 

Инспекцијски надзор над сповођењем члана 4. тачака а) до д) ове Одлуке врши 

инспекцијскa служба, а надзор над спровођењем члана 4. tачке ђ) ове Одлуке врши 

Пореска управа Републике Српске. 



5 
 

 

 

Члан 17. 

 

Саставни дио ове Одлуке је Тарифа комуналних такса, у прилогу . 

 

Члан 18. 

 

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

општине Станари«. 

 

Број: 01-022-18/15     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

                Остоја Стевановић 

Датум:  09.04.2015.       

 

 

IV ТАРИФА ОПШТИНСКИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
 
 
Тарифни број 1. 
 

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

других публикација ), утврђује се комунална такса: 

 

1.1. за коришћење тротоара и друге јавне површине за постављање расхладних витрина 

и уређаја за продају сладоледа и безалкохолних пића, кокица, кестења и сл. плаћа се, 

по 1м 2 заузетог простора, дневно……...……...........................................................0,50 КМ 

 

1.2. за коришћење јавне површине за изнајмљивање дјечијих возића, аутомобила, 

мотора, и сл. плаћа се, по 1м2 заузетог простора дневно........................................0,20 КМ 

 

1.3. за коришћење јавне површине у пословне сврхе, односно повременог обављања 

дјелатности ван сједишта радње, у вријеме одржавања вашара, народних зборова, 

сајмова и сличних манифестација,  ради  постављања  шатора, покретних грилова, 

покретних трговинских штандова, забавних паркова и сл. плаћа се, за вријеме 

одржавања манифестације: 

   
 а) за постављање угоститељских објеката ( шатори, покретни грилови и сл.) 

 

- до 50 м2 заузетог простора........................................................................... 30,00 КМ 

 

- од 50 до 100 м2 заузетог простора............................................................... 80,00 КМ 

 

- од 100 до 200 м2 заузетог простора........................................................... 120,00 КМ 

 

- преко 200 м2  заузетог простора…............................................................. 180,00 КМ 
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б) за постављање привремених продајних објеката (штандова), плаћа се, по продајном 

мјесту: 

 

- за продају одјеће, играчака и друге робе широке потрошње……….......  30,00 КМ 

 

- за продају сладоледа, безалкохолних пића сл...........................................  20,00 КМ 

 

- за продају сјеменки, кокица, кестења и сл.……………............................. 10,00 КМ 

 

- за  продају производа домаће радиности………........................................ 10,00 КМ 

 

в)  за постављање апарата за забавне игре 

 (по апарату, аутомату, машини и сл ).................................................................... 10,00 КМ 

    

- за рингишпиле, “балерине“ и друге групне машине...............................  50,00 КМ 

 

- за аутодроме ………………………….........................................................  80,00 КМ 

 

1.4. за коришћење јавне површине за пригодну продају цвијећа, пригодних поклона, 

новогодишњих честитки и сл. плаћа се, по 1  м2 заузетог простора дневно…..  5,00 КМ 

 

1.5. за коришћење јавне површине за извођење музичких концерата, позоришних 

представа,снимање филмова, рекламних спотова и сл., по 1м2 дневно .............. 1,00 КМ 

 

1.6. за коришћење јавне површине, ради извођења грађевинских радова, депоновања 

грађевинског материјала, раскопавања и сл. плаћа се: 

     

- за заузимање коловоза или тротоара којим se онемогућава или отежава кретање 

возила и пјешака, плаћа се по 1м2 дневно...................................................  2,00 КМ 

     

- за прекоп улица, трга, тротоара, плаћа се по 1 м дужном, дневно........... 10,00 КM 

     

- за прекоп јавне зелене површине, плаћа се по 1 м дужном, дневнo........   8,00 КМ 

 

Напомена: 

1. Јавним површинама, у смислу закона, сматрају се површине утврђене планском 

документацијом Општине, које су доступне свим корисницима под једнаким условима 

(улице, тргови, јавни пролази, јавна степеништа, мостови, подвожњаци, паркинг 

простори, тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце, паркови, травњаци, површине 

за рекреацију и слично). 

2. У случају да Општина наплаћује закупнину за коришћење простора на јавној 

површини, у складу са посебним прописом, такса из овог тарифног броја се не 

наплаћује. 
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Тарифни број 2. 

За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, 

утврђује се комунална такса: 

 

2.1. за приређивање музичког програма у угоститељским објектима, плаћа се 

дневно……....................………………………………............................................. 10,00 КМ 

 

2.2. за приређивање музичког програма на масовним скуповима (зборови, вашари и сл.) 

плаћа се, за вријеме трајања скупа,……................................................................. 50,00 КМ 

 

2.3. за концерте естрадних умјетника и група, плаћа се ………..….…..............100,00 КМ 

 

Напомена: 

1. Под приређивањем музичког програма, не подразумијева се музика која се 

репродукује електронским средствима. 

2. Под угоститељским објектима подразумијевају се објекти, разврстани по 

Правилнику о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских 

објеката. 

3. Таксу, из овог тарифног броја, плаћа власник угоститељског објекта, у којем се 

приређује музички програм (за сваки објекат посебно), односно организатор музичког 

програма, концерта и сл. 

4. Такса се плаћа унапријед за укупан период трајања музичког програма, а уколико 

извођење музичког програма у угоститељским објектима траје дуже од мјесец дана, 

такса се плаћа у мјесечним износима, до 5. у мјесецу за текући мјесец. 

 

Тарифни број 3. 

 

За истицање реклама на јавним и другим површинама (осим рекламних паноа и 

билборда поред ауто-пута, магистралних и регионалних путева), утврђује се комунална 

такса: 

 

3.1. за истицање рекламних паноа,билборда, дисплеја и сл. као слободностојећих 

објеката, плаћа се, по започетом м2 рекламне површине, дневно: 

 

- ако су истакнути на јавној површини........................................................... 1,00 КМ 

 

- ако су истакнути на другим површинама....................................................  0,50 КМ 

 

3.2. за истицање рекламних паноа који се постављају на стубове јавне расвјете, стубове 

нисконапонске електромреже и сл. плаћа се, по м2 рекламне површине 

дневно.........................................................................................................................   0,50 КМ 

 

3.3. за истицање рекламних паноа који се постављају на зграде, подзиде, ограде, ограде 

градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова, 

као и постављање рекламних плаката, транспарената и сл. на посебним огласним 

објектима (огласи стубови и сл.), које за те намјене постави Општина, плаћа се, по 
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започетом м2 рекламне површине, дневно…….................................................      0,30 KM 

 

3.4. за истицање рекламних застава, плаћа се, по застави, дневно ....................    0,10 КМ 

 

Напомена: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице које користи јавну или 

другу површину за постављање рекламног паноа, односно билборда, дисплеја и сл.као 

посебног слободностојећег објекта, односно које истиче рекламне паное и билборде, 

рекламне плакате, транспаренте, рекламне заставе и сл. на дугим објектима (стубовима 

јавне расвјете, зградама, оградама, јарболима и др.). 

2. Такса се плаћа унапријед за период за који је одобрено постављање, односно за који 

се врши истицање рекламног паноа, билборда, рекламног плаката , транспарента и сл. 

уколико је тај период краћи од мјесец дана. Уколико је период дужи од мјесец дана, 

такса се плаћа у мјесечном износу, до 5. у мјесецу за текући мјесец. 

3. Под другим површинама, у смислу закона, сматрају се површине које нису јавне, а 

видљиве су са јавних површина, и користе се за оглашавање постављањем рекламних 

објеката, односно средстава. 

 

Тарифни број 4. 

 

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других 

објеката  привременог карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и циркусе, 

утврђује се комунална такса: 

 

4.1. за коришћење слободне површине за кампове, постављање шатора и других 

објеката привременог карактера, плаћа се по 1м2 коришћеног простора, 

дневно..........................................................................................................................  0,20 КМ 

 

4.2. за коришћење слободне површине за картинг стазе, забавне паркове и циркусе, 

плаћа се, по 1м2 ......................................................................................................     0,30 КМ 

 

 

Напомена: 

О наплати таксе, по овом тарифном броју, може да се стара правно лице које управља 

слободном површином која се користи за камп, постављање шатора и других објеката 

привременог карактера, картинг стазу, забавни парк, циркус, и исто је дужно уплатити 

таксу на рачун Општине, у року од 5 дана по извршеној наплати.  

Уколико слободна површина није дата на управљање одређеном правном лицу, о 

наплати годишњег износа таксе стара се организациона јединица Општинске 

административне службе, надлежна за стамбено-комуналне послове. 
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Тарфни број 5. 

 

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

једној витрини, годишње…………………………....……..................................   100,00 КМ 

 

Напомена: 

1. Таксени обвезник, из овог тарифног броја, је правно лице или предузетник који 

користи витрине ради излагања робе ван пословне просторије у којој обавља 

дјелатност. 

2. Такса се плаћа квартално, у висини ¼ таксе годишњег износа таксе у текућој 

години и то средином квартала (15. фебруар, 15. мај, 15. август и 15. новембар). 

 

Тарифни број 6. 

 

За истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 

просторијама у зависности од врсте дјелатности, плаћа се годишње: 

 

 

 ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ ТАКСА 

1 
Гајење биљака за употребу у фармацији, ароматичних, зачинских и 

љековитих биљака (01.28) 
30,00 

2 Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству (02.10) 300,00 

3 Сјеча дрвета (02.20) 50,00 

4 Вађење камена, пијеска и глине (08.1) 500,00 

5 Прерада и конзервирање меса и производња производа од меса  (10.1) 200,00 

6 Призводња млијечних производа (10.5) 100,00 

7 Производња млинских производа, скроба и производа од скроба (10.6) 80,00 

8 Производња хљеба, свјежег пецива и колача ( 10.71) 50,00 

9 Производња макарона и сл.производа од брашна (10.73) 30,00 

10 Прерада чаја и кафе (10.83) 80,00 

11 Производња алкохолних пића (11.01-11.05) 300,00 

12 
Производња освјежавајућих пића; производња минералне воде и 

других флашираних вода (11.07) 
70,00 

13 
Производња текстила, одјеће (осим крзна), плетене и кукичане одјеће 

(13.9; 14.1; 14.3) 
100,00 

14 Производња обуће (15.2) 100,00 

15 Производња резане грађе, импрегнација дрвета (16.1) (пилане) 250,00 

16 
Производња производа од дрвета, плута, сламе и плетарских 

материјала (16.2) 
30,00 

17 Производња таласастог папира и картона и производа од истих  80,00 

18 
Производња производа од папира за домаћинство, хигијену и тоалетне 

потребе (17.22) 
20,00 

19 Штампање и услужне дјелатности повезане са штампањем (18.1) 100,00 

20 Производња основних хемикалија (20.1) 200,00 

21 
Производња производа од гуме, пластичних маса, бетона, цемента и 

гипса (22.1; 22.2; 23.6) 
80,00 

22 Сјечење, обликовање и обрада камена (23.70) 100,00 

23 Производња металних конструкција и њихових дијелова (25.11) 100,00 
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24 Производња врата и прозора од метала (25.12) 80,00 

25 Производња цистерни, резервоара и посуда од метала (25.2) 120,00 

26 Производња алата (25.72) 70,00 

27 
Површинска обрада и превлачење метала, машинска обрада метала 

(25.6) 
80,00 

28 Производња осталих готових производа од метала (25.9) 80,00 

29 Производња комуникационе опреме (26.30) 120,00 

30 Производња дијелова и прибора за моторна возила (29.3) 100,00  

31 Производња намјештаја (31.0) 120,00 

32 Производња накита и припадајућих производа (32.12) 150,00 

33 Производња игара и играчака (32.40) 120,00 

34 Поправка производа од метала, машина и опреме (33.1) 80,00 

35 Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије (35.1) 1200,00 

36 
Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом (36.00) и 

канализација (37.00) 
100,00 

37 
Прикупљање неопасног отпада (38.11), уређење и одржавање зелених 

површина (81.30), остале дјелатности чишћења (81.29) 
100,00 

38 
Растављање олупина (аутоотпад и сл.) (38.31, рециклажа (прерада) 

разврстаних материјала 
120,00 

39 Изградња стамбених и нестамбених зграда (41.20) 400,00 

40 Изградња путева и жељезничких пруга (42.1) 500,00 

41 Изградња осталих објеката у нискоградњи (42.99) 80,00 

42 
Електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, 

канализације, гаса и остали грађевински инсталациони радови (43.2) 
30,00 

43 

Завршни грађевински радови, постављање фасаде, малтерисање, 

уградња столарије, постављање подних и зидних облога, молерски, 

фарбарски и стакларски радови и остали завршни грађевински радови 

(43.3) 

30,00 

44 Постављање кровних конструкција и покривање кровова (43.91) 30,00 

45 Трговина моторним возилима (45.1) 150,00 

46 

Одржавање и поправка моторних возила (45.20): (механичке поправке, 

електричне поправке, поправке каросерије, поправке дијелова 

моторних возила, прскање и бојење, прање, полирање и др.) 

80,00 

47 Трговина на мало дијеловима и прибором за моторна возила (45.32) 300,00 

48 
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 

(46) 
500,00 

49 Трговина на велико фармацеутским производима (46.46) 700,00 

50 
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама (47.11) 

(продавнице мјешовитом робом до 100 м2) 
50,00 

51 

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама (47.19) 

(робне куће, самопослуге, маркети и драгстори, дисконтне 

продавнице): 

1. Површине од 100 м2 до 500 м2 

2. Површине од 500 м2 до 1000 м2 

3. Површине преко 1000 м2 до 2000 м2 

4. Површине преко 2000 м2 

 

 

 

100,00 

200,00 

350,00 

500,00 

52 
Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим 

продавницама (47.22) 
100,00 

53 
Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим 

продавницама (47.23) 
50,00 

54 
Трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и 

производима од шећера у специјализованим продавницама (пекаре и 
100,00 
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сл.) (47.24) 

55 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама (47.25) 150,00 

56 
Трговина на мало моторним горивима у специјализованим 

продавницама 47.30 (бенз.пумпе) 
800,00 

57 
Трговина на мало информационом и комуникационом опремом у 

специјализованим продавницама (47.4) 
100,00 

58 
Трговина на мало осталом опремом за домаћинство  у 

специјализованим продавницама (47.5) 
50,00 

59 
Трговина на мало производима за културу и рекреацију у 

специјализованим продавницама (47.6) 
50,00 

60 

Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницана 

(47.7) (лодјећа, обућа и производи од коже, оружје, цвијеће, сувенири, 

кућни љубимци, сатови и накит, козметички препарати, оптичари, 

фотографска опрема 

30,00 

61 Трговина на мало фармацеутским производима (47.73)-апотеке 300,00 

62 Трговина на мало на тезгама и пијацама (47.8) 10,00 

63 Градски, приградски и остали копнени превоз путника (49.31; 49.39) 80,00 

64 Такси превоз (49.32) 30,00 

65 Друмски превоз робе (49.41) 80,00 

66 Остале помоћне дјелатности у превозу (52.29)-шпедиција 80,00 

67 Дјелатности пружања универзалних поштанских услуга (53.1) 70,00 

68 

Хотели и сличан смјештај (55.10) 

1. Смјештај у хотелима 

2. Смјештај у мотелима 

 

300,00 

150,00 

69 

Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор (55.20) (смјештај у 

становима, апартманима за посјетиоце и собама за изнајмљивање, 

сеоским кућама, преноћиштима идр. 

30,00 

70 

Дјелатности ресторана и услуге доставе хране 56.10: 

1. Ресторан 

2. Гостионица 

3. Пекотека 

4. Роштиљница, ћевабџиница 

5. Бурегџиница 

6. Пицерија 

7. Печењара 

8. Објекат брзе хране 

9. Посластичарница 

10. Домаћа кухиња 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

71 

Дјелатности припреме и послуживања пића (56.30) : 

1. Кафана 

2. Кафе-бар 

3. Бар на отвореном 

4. Ноћни клуб, дискотеке, фолкотеке и сл. 

5. Пивница и бифе 

 

50,00 

50,00 

50,00 

300,00 

40,00 

72 Издавачке дјелатности (58) 60,00 

73 Емитовање радијског програма (60.1) 100,00 

74 Емитовање телевизијског програма (60.10) 100,00 

75 

Дјелатности жичане телекомуникације (фиксна телефонија, рад 

кабловског система дистрибуције, телевизијског сигнала, телеграфске 

услуге и сл.) (61.10) 

1200,00 

76 
Дјелатности бежичне телекомуникације (мобилна телефонија, пружање 

приступа интернету путем бежичне инфраструктуре и сл) (61.20) 
1200,00 
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77 
Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности 

(62.0) 
80,00 

78 

Остало новчано пословање (64.19): 

1. Банке, штедионице, кредитне организације 

2. Издвојени банкомати 

1300,00 

300,00 

79 Дјелатности мјењачница (66.12) 300,00 

80 Осигурање (65.1) и реосигурање (65.2) 500,00 

81 Агенције за некретнине (68.31) 80,00 

82 

Правне дјелатности (69.10): 

1. Адвокатске канцеларије 

2. Нотари 

3. Агенције за правно савјетовање и израду правних докумената 

300,00 

300,00 

80,00 

83 Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности  80,00 

84 

Архитектонске и инжењерске дјелатности и са њима повезано 

техничко савјетовање (71.1) (осим дјелатности геодетског 

истраживања) 

100,00 

85 Дјелатности геодетског истраживања  80,00 

86 
Техничко испитивање и анализа (71.20) (укључује и технички преглед 

моторних возила) 
200,00 

87 Фотографске дјелатности (74.20) 20,00 

88 Дјелатности преводилаца и тумача (74.30) 50,00 

89 Ветеринарске дјелатности (75.00) 70,00 

90 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) моторних возила (77.1) 50,00 

91 Изнајмљивање видео трака и дискова (77.22) 20,00 

92 Дјелатности путничких агенција и тур-оператера (79.1) 80,00 

93 Дјелатности приватне заштите (80.10) и истражне дјелатности (80.30) 100,00 

94 Дјелатности возачких школа (85.53)(ауто школе и друго) по возилу 30,00 

95 
Дјелатности медицинске и стоматолошке праксе (68.2) (у приватним 

ординацијама, амбулантама и сл.) 
200,00 

96 Дјелатност старачких домова (87.10) 50,00 

97 Дјелатности коцкања и клађења (92.00) 700,00 

98 
Клађење на резултате спорских и осталих такмичења-спортке 

кладионице 
1200,00 

99 Фитнес центри (93.13) 20,00 

100 Остале забавне и рекреативне дјелатности (93.29) 20,00 

101 Поправка рачунара и периферне опреме (95.11) 30,00 

102 
Поправка комуникационе опреме (мобилни телефони, телефакси, 

модеми и сл.) 
30,00 

103 

Поправка предмета за личну употрбу и домаћинство (95.2) (телевизори, 

видео уређаји, радио пријемници, кућне видео камере, фрижидери, 

пећи, веш машине, клима уређаји, косачице за травњаке, тримери и сл.) 

30,00 

104 Поправка намјештаја и покућства (95.24) 30,00 

105 

Поправка осталих предмета за личну употребу и домаћинству (95.29) 

(поправка бицикла, умножавање кључева, поправка књига, крпљење и 

преправка одјеће и сл.) 

 

 

20,00 

106 

Остале личне и услужне дјелатности (96.0): 

1. Прање и хемијско чишћење производа од текстила и крзна 

2. Фризерски и други третмани за уљепшавање (маникирање, 

педикирање, шминкање) 

 

20,00 

 

20,00 

107 Погребне и припадајуће дјелатности (96.03) 50,00 

108 
Дјелатности за његу и одржавање тијела (96.04)(парна купатила, сауне, 

соларијуми, салони за масажу) 
70,00 
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109 
Остале личне услужне дјелатности (96.09) (израда тетоважа, услуге 

чистача ципела, носача, рад апарата за самопослуживање на кованице) 
10,00 

110 Остале дјелатности које нису наведене 50,00 

 

НАПОМЕНА: 

1. Обвезник комуналне таксе је правно лице и предузетник који обавља дјелатност, на 

основу одобрења надлежног органа и који, у складу са законском обавезом, истакне 

пословно име на улазу у пословни простор гдје обавља дјелатност. 

2. Под пословним именом, у смислу закона, сматра се сваки истакнути назив или име 

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

3. За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или неки 

други издвојени организациони дио предузећа, радње или других правних лица, а чије 

се сједиште правног или физичког лица налази на подручју општине Станари, плаћа се 

такса у висини 30% од утврђеног износа за одређену дјелатност. 

4. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих пословних имена истог 

обвезника, такса се плаћа само за једно пословно име. Ако се у објекту обављају 

различите дјелатности истог обвезника, такса се плаћа за преовладавајућу дјелатност. 

 

 
 

 

 


