
 

О   Д   Л   У   К   А 

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

-Неслужбени пречишћени текст- 

 

                                             

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописују сe комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга на подручју града Приједора и утврђују предмет таксене обавезе (врста 

комуналне таксе), обвезници, настанак таксене обавезе, висина, рокови, начин 

плаћања, као и ослобађања од плаћања комуналне таксе.  

 

Члан 2. 

 

Комунална такса утврђује се и плаћа за: 

 

1. истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 

просторијама, 

2. коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и 

других публикација,  

3. приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, 

осим музике која се репродукује електронским или механичким средствима, 

4. истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и 

билборда поред ауто- путева, магистралних и регионалних путева, 

5. коришћење слободних површина за постављање картинг стаза, забавних паркова и 

циркуса, или друге облике привременог коришћења, 

6.  коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије, 

7.  држањe ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води, 

8.  држањe пловних постројења, пловних направа и других објеката на води,                                                                                                                    

9. коришћeњe ријечне обалe у пословнe сврхe, 

10. коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на 

уређеним и обиљеженим мјестима 

                                                        

Члан 3. 

 

Обвезник комуналне таксе је физичко или правно лице, корисник права, 

предмета или услуге за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе.    

 

Члан 4. 

                                                             

Таксeна обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије 

коришћење је прописано плаћање комуналне таксе и траје док траје коришћење права, 

предмета или услуге. 

 

 

 

 



Члан 5. 

 

Комунална такса из члана 2. тачка 1., 4., 6.,7., 8. i 9. ове одлуке утврђује се у 

годишњем износу, а комуналне таксе из члана 2. тачка 2., 3., 5. i 10., утврђују се 

сразмјерно времену коришћења права, предмета или услуга. 

 

 

Члан 6. 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, 

појединачним рјешењем, односно рјешењем којим се рјешава по захтјеву странке о 

кориштењу права, предмета и услуга, утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из 

члана 2. тачке 2. до 10. ове одлуке. 

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

Градоначелнику града, на начин и у року прописаним Законом о општем управном 

поступку. 

 

Члан 7. 

 

Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе прописане чланом 2. 

тачка 1. ове одлуке, спроводи се у складу са прописима којима се уређује порески 

поступак. 

Обвезник комуналне таксе из става 1. овог члана дужан је пријавити таксену 

обавезу најкасније до 31. марта текуће године, а по утврђеном износу висине 

комуналне таксе од стране Одсјека за комуналне послове у складу са Тарифом која је 

саставни дио ове одлуке, те уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године. 

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

такса из члана 2. тачка 1. 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 утврђени износ таксе најкасније до краја године. 

 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, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, у складу са прописима 

којима се уређује порески поступак. 

Ако се на једној локацији налази више пословних објеката истог обвезника у 

којима се обављају различите дјелатности, такса се плаћа за сваки пословни објекат. 

Уколико се у пословном објекту (или изван пословног објекта) истог обвезника, 

под истим пословним именом, обављају различите дјелатности за које је прописан 

различит износ таксе, такса се плаћа за ону дјелатност за коју је прописан највиши 

износ таксе. 

 

Члан 8. 

 

Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења 

надлежног органа дужан је, на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност, 

истакнути пословно име најкасније даном почетка обављања дјелатности. 

Пословно име из става 1. овог члана идентично је називу или имену садржаном 

у одобрењу за обављање дјелатности, а истиче се на одговарајућој табли димензија не 



већих од 0,5 x 0,3 м, и поставља се непосредно на улазу у објекат, односно пословни 

простор. 

      Пословно име може се истакнути и на прозирној фолији, димензија као у 

претходном ставу, која се поставља на свијетле отворе (улаз или излог), уколико 

свијетли отвори постоје на пословном објекту, односно пословном простору. 

 

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

такса се плаћа само за једно пословно име, а преостале табле или фолије се сматрају 

рекламним објектима. 

 

Члан 9. 

 

Од плаћања комуналних такса ослобођени су: институције БиХ, органи, 

организације и јавне установе РС и јединице локалне самоуправе, акредитоване 

међународне организације, дипломатска и конзуларна представништва, организације, 

односно удружења од јавног интереса у Републици Српској којима је одлуком Владе 

Републике Српске утврђен статус удружења од јавног интереса, као и остала лица у 

складу са Законом о комуналним таксама. 

 Захтјев за ослобађање од плаћања подноси се надлежном одјељењу које утврђује 

комуналну таксу, прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене 

обавезе. Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе доставља се Пореској  

управи РС. 

 

Члан 10. 

 

Од плаћања комуналне таксе на истицање пословног имена из члана 2. тачка 1. ове 

одлуке, ослобођени су обвезници који се баве домаћом радиношћу, старим и 

умјетничким занатима, а који ће се дефинисати посебном одлуком. 

 

                                                                                                                

Члан 11. 

 

Инспекцијски надзор над спровођењем члана 2. тачка 1. ове одлуке врши 

Пореска управа РС, а надзор над спровођењем члана 2. тачка 2. до 10. врши Служба 

комуналне полиције. 

 

Члан 12. 

 

Комуналне таксе се плаћају по Тарифи градских комуналних такса, која је саставни 

дио ове одлуке. 

 

Члан 13. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о комуналним таксама 

и Тарифа комуналних такса („Службени гласник општине Приједор“, бр.1/06)  

 

 

 

 



Члан 14. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града  Приједора“. 

 

 

НАПОМЕНА 

 

Одлука о комуналним таксама, објављена је у „Службеном гласнику општине 

Приједор“, брoj: 5/12,  a Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама, објављена 

је у „Службеном гласнику града Приједорa“, брoj: 1/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Т  А  Р  И  Ф  А 

                                           градских комуналних такса 
                                                               

Тарифни број 1.  
 

           Комунална такса за истицање пословног имена, утврђује се и плаћа у годишњем 

износу, и то: 

I. Предузећа која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона о 

класификацији дјелатности и јединица разврставања дјелатности и другим 

законима: 

 

1. Предузећа из области индустрије и производње.............................. 800 КМ 

2. Предузећа из области рударства........................................................ 2.000 КМ  

3. Предузећа из области грађевинарства (високоградња).................. 1.000 КМ 

4. Бетонаре и предузећа из области експлоатације и обраде камена 1.000 КМ 

5. Предузећа из области грађевинарства (нискоградња, 

хидроградња и сл.)................................................................................ 

 

1.000 КМ 

6. Предузећа из области електроиндустрије и електродистрибуције, 

односно предузећа која се баве дистрибуцијом ЕЕ и прометом 

гаса  (сједишта, пословне јединице и остали облици)..................... 

 

 

3.000 КМ 

7. Предузећа из области пољопривреде и водопривреде (сједишта, 

пословне јединице и остали облици)............................................... 

 

800 КМ 

8. Предузећа из области шумарства (сједишта, пословне јединице и 

остали облици)...................................................................................... 

 

2.000 КМ 

9. Предузећа из области резане грађе – пилане, цијепање дрва и сл. 

(сједишта, пословне јединице и остали облици).............................. 

 

800 КМ 

10. Предузећа из области  лова и рибарства (сједишта, пословне 

јединицe и остали облици).................................................................. 

 

400 КМ 

11. Предузећа из области саобраћаја (превоз путника и робе)............. 400 КМ 

12. Предузећа из области телекомуникација и ПТТ-а (сједишта, 

пословне јединице и остали облици)................................................ 

 

2.000 КМ 

13. Предузећа из области информатике (сједишта, пословне јединице 

и остали облици.................................................................................... 

 

500 КМ 

14. Предузећа из области информисања, маркетинга и НИШП  

(сједишта, пословне јединице и остали облици)............................. 

 

400 КМ 

15. Предузећа из области промета нафте и нафтних деривата 

(сједишта, пословне јединице, продајна мјеста и сл.)..................... 

 

2.500 КМ 

16. Предузећа из области угоститељства (сједишта, пословне 

јединице и остали облици) 

 

 - хотели................................................................................................... 1.500 КМ 

 - мотели, базени, аква паркови и сл................................................... 1.000 КМ 

 - апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостели и сл.... 500 КМ 

 - ноћни клубови, диско клубови........................................................... 500 КМ 

 - ресторани, свадбени салони.............................................................. 400 КМ 

 -самосталне  угоститељске  радње (кафе бар, снек бар, 

посластичарнице и остало)................................................................... 

 

200 КМ 

17. Предузећа из области туризма (сједишта, пословне  јединице и 

остали облици)...... 

 

400 КМ 

18. Банке и осигуравајуће организације (сједишта, пословне 

јединице, експозитуре, истурени шалтери и сл.).. 

 

2.000 КМ 



 -банкомати.............................................................................................    500 КМ 

 -мјењачнице........................................................................................... 400 КМ 

19. Агенције за обезбјеђење лица и имовине и видео надзор 

(сједишта, пословне јединице и остали облици)............................. 

 

800 КМ 

20. Предузећа из области техничког прегледа возила........................... 800 КМ 

21. Предузећа за продају, сервис и одржавање фискалних каса 

(сједишта, пословне јединице и остали облици).............................. 

 

800 КМ 

22. Ауто праоне – машинске (сједишта, посл. јединице и остали 

облици).................................................................................................. 

 

400 КМ 

23. Микрокредитне организације (сједишта, пословне јединице и 

остали облици)...................................................................................... 

 

2.000 КМ 

24. Апотекарске и здравствене установе и ординације.......................... 600КМ 

 - пословне јединице и остали облици.................................................. 400 КМ 

25. Ветеринарске установе и апотеке....................................................... 600 КМ 

 - пословне јединице и остали облици................................................ 400 КМ 

26. Пољопривредне апотеке....................................................................... 600 КМ 

 - пословне јединице и остали облици................................................    400 КМ 

27. Предузећа из области сакупљања и прераде секундарних 

сировина,ауто отпади и сл. (сједишта, пословне јединице и остали 

облици).................................................................................................. 

 

 

1.000 КМ 

28. Погребне услуге.................................................................................... 600 КМ 

 - пословне јединице и остали облици.................................................. 300 КМ 

29. Предузећа, односно пројектни бирои, геодетске агенције и сл. 

(сједишта, пословне јединице и остали облици)................................ 

 

600 КМ 

30. Предузећа, односно институти из области рударства и сл.   

(сједишта, пословне јединице и остали облици)................................ 

 

600 КМ 

31. Предузећа из области ауто индустрије, ауто салони и сл................. 1.000 КМ 

 -аутолакир. сервиси, ауто механ.-електричарске радње и сл. ..... 800 КМ 

 -аутодијелови (сједишта, пословне јединице и остали облици)..... 500 КМ 

32. Предузећа за приказивање филмова (сједишта, пословне 

јединице и остали видови из ове области)....................................... 

 

300 КМ 

33. Предузећа из области игара на срећу – лутрија, кладионице, 

покер апарати и сл. (сједишта, пословне јединице и остали 

облици).................................................................................................. 

 

 

2.000 КМ 

34. Приватне образовне установе – школе, центри за учење страних 

језика и сл. (сједишта, пословне јединице и остали облици)......... 

    

600 КМ 

35. Остала правна лица: удружења грађана и НВО, .............................. 30 КМ 

 - КУД,  спортски клубови и остало....................................................... 10 КМ 

36. Предузећа из области комуналних дјелатности, екологије  градске 

тржнице (сједишта, посл. јединице и остали облици).................... 

 

600 КМ 

37. Продаја грађевинског, електро и водоводног материјала, 

производа од жељеза, бијеле технике и кућанских апарата, 

централно гријање ( сједишта, пословне јединице и остали 

облици)................................................................................................... 

 

 

 

600 КМ 

38. Предузећа из области трговине на велико и мало............................ 800 КМ 

 -робне куће (пословне јединице и остали облици)........................ 800 КМ 

 -тржни центри, тржнице и сл. (пословне јединице и остали 

облици).................................................................................................. 

 

800 КМ 

 -трговачки центри (пословне јединице и остали облици).................. 2.000 КМ 



 -књижаре, уџбеници и наставна средства (посл. јединице)..............             500 КМ 

39. Киосци у саставу предузећа................................................................. 200 КМ 

40. Шпедиције– представништва..............................................................             400 КМ 

41. Остале непоменуте дјелатности..........................................................     500 КМ 

   

 

II - Самосталне радње- дјелатности које предузетници обављају на основу Закона о 

занатско-предузетничкој дјелатности и сличним законима 

  

1.  Дјелатности из области трговине  

 -  самосталне трговачке радње......................................................... 150 КМ 

 -  козметичке радње, поклон шопови и сл. ..................................... 200 КМ 

 -  продавнице и сервиси рачунарске опреме, моб. телефона и сл. 200 КМ 

 -  продавнице ауто дијелова............................................................. 250 КМ 

 -  пекарска и месарска дјелатност................................................... 250 КМ 

 -  самопослуге, драгстори.................................................................. 300 КМ 

 -  робне куће........................................................................................ 500 КМ 

 -  златарске радње............................................................................. 400 КМ 

 откуп старог злата и накита............................................................... 300 КМ 

 -  тезге на пијаци................................................................................. 100 КМ 

 

 

2.  Угоститељски објекти  

 - хотели................................................................................................ 1.000 КМ 

 - мотели, базени, аква паркови и сл................................................. 800 КМ 

 - апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостели и сл. 400 КМ 

 - ноћни клубови, диско клубови...................................................... 400 КМ 

 - ресторани, свадбени салони........................................................... 400 КМ 

 -самосталне угоститељске радње (кафе бар, снек бар, 

роштиљнице, посластичарнице и остало)...................................... 

 

200 КМ 

 

    

      III- Остале дјелатности 

 

1.  Нотари................................................................................................... 1.000 КМ 

2.  Адвокати........................................... 500 КМ 

3.  Апотекарске и здравствене установе............................................... 400 КМ 

4.  Ветеринарске установе и апотеке......................................................    400 КМ 

5.  Пољопривредне апотеке.................................................................... 400 КМ 

6.  Стоматолошке ординације................................................................. 600 КМ 

7.  Агенције за промет некретнина........................................................ 400 КМ 

8.  Продаја, сервис и одржавање фискалних каса................................ 400 КМ 

9.  Мјењачнице........................................................................................... 300 КМ 

10.  Књиговодствени сервиси..................................................................... 150 КМ 

11.  Геодетске агенције, пројектни бирои и сл....................................... 400 КМ 

12.  Сервиси клима уређаја, кућанских апарата и сл.............................. 200 КМ 

13.  Фризери и козметичари....................................................................... 150 КМ 

14.  Ауто школе............................................................................................. 150 КМ 

15.  Пржионице кафе................................................................................... 150 КМ 



16.  Каменорезачка дјелатност.................................................................. 500 КМ 

17.  Аутомеханичари, аутолимари, аутоелектричари и сл..................... 150 КМ 

18.  Занатске дјелатности из области грађевинарства (зидари, тесари, 

лимари, бравари, паркетари, молери, керамичари и сл.............. 

 

150 КМ 

19.  Остали занати.................................................... 100 КМ 

20.  Самостални превозници (такси, превоз путника и робе и сл.)........ 200 КМ 

21.  Ауто праоне – ручне.............................................................................. 100 КМ 

22.  Ауто праоне – машинске...................................................................... 200 КМ 

23.  Производња тјестенина, јуфкаре и рибарнице............................... 150 КМ 

24.  Израда бетонске галантерије............................................................. 200 КМ 

25.  Пољоприв. дјелатност, сточарство, воћарство, цвјећарство и сл.... 100 КМ 

26.  Друге непоменуте дјелатности........................................................... 150 КМ 

 

   

IV- За сваку пословну јединицу или издвојену пословну просторију предузетника или 

неки други издвојени организациони дио привредног друштва или других правних 

лица, плаћа се такса у висини 50% од износа утврђеног за одређену дјелатност, ако 

такса није директно одређена у напријед назначеним тарифама.  

 

 

     

 Напомена 

 

 -Под пословним именом  се сматра сваки истакнути назив или име на пословном 

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

 -Пословно име је идентично називу или имену садржаном у рјешењу о регистрацији, а 

истиче се на одговарајући начин, у складу са чланом 8. Одлуке о комуналним таксама, 

на улазу сваког пословног простора у којем се обавља дјелатност, најкасније даном 

почетка обављања дјелатности. 

 -Обавеза плаћања комуналне таксе на истисање пословног имена почиње тећи за 

правна лица, од дана издавања рјешења о регистрацији, а за предузетнике даном 

издавања рјешења од стране надлежног органа, којим се одобрава обављање 

дјелатности. 

 -Обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу, има право 

на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 

године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак. 

 -Обвезник који привремено одјави дјелатност, на одређени временски период, не 

може бити ослобођен од плаћања комуналне таксе. 

 -Обвезник плаћа комуналну таксу у складу са рјешењем за обављање дјелатности, без 

обзира да ли је за обављање дјелатности или пружање услуга неопходан пословни 

простор.  

                                               

Тарифни број 2. 

  

 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 

 

 1.За постављање љетних башти испред угоститељских објеката по 1м
2
 заузете 

јавне површине, мјесечно, плаћа се такса: 

- у првој зони    6,00 КМ/м
2 



- у другој зони  5,00 КМ/м
2 

- у трећој зони  4,00 КМ/м
2
  

 

Напомена 
 

-Одобрење за постављање љетне баште издаје се за период 01.04.- 01.10. текуће 

године. 

- Ако се јавна површина користи за пружање угоститељских услуга ван периода 

наведног напријед, плаћа се такса у пуном износу као у сезони, сразмјерно времену 

коришћења. 

- Ако се по истеку сезоне јавна површина не доведе у првобитно стање и не уклони 

конструкција љетне баште, а не пружају се угоститељске услуге, корисник плаћа таксу 

утврђену овим тарифним бројем умањену за 50%.  

- За одређивање висине комуналне таксе за постављање љетних башти утврђују се зоне 

како слиједи: 

 

I ЗОНА, улице: К.П.I Ослободиоца, М. Обреновића, А.Ј. Рашковића, В. Карађорђа, 

Занатска и главне улице у Козарцу, Омарској, Љубији и Брезичанима 

 

II ЗОНА, улице: М.М. Тепића, К. Александра, М. Обилића, Козарска, Светосавска, П.П. 

Његоша, Солунска, С. Ковачевића, Рудничка, В. Путника и улице у Козарцу, Омарској, 

Брезичанима и Љубији, које нису обухваћене у првој зони 

 

III ЗОНА, улице: М.П. Зимоњића, С. Родића, П.М. Ненадовића и остале непоменуте 

 

 2. За привремено коришћење јавне површине за постављање монтажно 

демонтажних и других пословних објеката привременог карактера и киоска на јавној 

површини, плаћа се мјесечно по 1м2: 

- у првој зони          8 КМ/м2 

- у другој зони        6 КМ/м2 

- у трећој зони        4 КМ/м2 

- у четвртој зони     2 КМ/м2 

- у петој зони          1 КМ/м2 

- ако се у објекту обаваља угоститељска дјелатност, напријед утврђена такса се 

повећава за 1 КМ/м2. 

 

- Напријед поменуте зоне  утврђене су Одлуком о грађевинском земљишту («Службени 

гласник општине Приједор», бр. 11/07). 

-Такса обрачуната по тачки 2. овог тарифног броја, плаћа се унапријед, најмање 

тромјесечно. Начин и рокови плаћања утврђују се одобрењем за заузимање јавне 

површине. 

 

 3. За постављање расхладних витрина за продају творнички пакованог 

сладоледа и сокова у творничком паковању, за сезону од 01.04. до 01.10. текуће 

године, плаћа се комунална такса у износу од 300,00 КМ, односно 50,00 КМ мјесечно, 

ако се коришћење тражи и одобрава за период краћи од сезоне. За постављање 

расхладних витрина, одобрава се максимално 2м2. 

 



 4. За излагање награда у вези са разним наградним играма (аутомобили и 

слично), као и презентацију производа плаћа се комунална такса у износу од 5,00 

КМ/м2, дневно. Коришћење се може одобрити максимално 5 дана. 

 

 5. За постављање покретних столова, сталака, апарата за продају прехрамбених 

производа који се припремају на лицу мјеста, коришћење јавне површине испред 

пословног простора у пословне сврхе, плаћа се комунална такса у износу од 0,80 

КМ/м2, дневно. Одобрава се максимално 2м2. 

 

 6. За привремено коришћење простора на јавним површинама ради 

постављања штандова за пригодне продаје плаћа се комунална такса, како слиједи: 

 а) за пригодне новогодишње и божићне продаје у трајању од 3 дана, од 28.12. 

до 31.12. (новогод.) и од 04.01. до 07.01. (божићне), плаћа се такса у износу од 25,00 

КМ. 

 Постављају се једнообразни штандови према сачињеном Плану локација. 

 б) за продају цвијећа и пригодних осмомартовских поклона у трајању од 5 дана, 

од 05.03. до 10.03., плаћа се такса у износу од 65,00 КМ за локације на којима се, према 

Плану локација постављају једнообразни штандови, а за остале локације 50,00 КМ. 

 Максимална површина локације је 2 м2. 

 

 7. За коришћење простора на јавним површинама за вријеме извођења 

грађевинских и других радова, плаћа се комунална такса како слиједи: 

 а) заузимање јавне површине ради формирања градилишта, постављања 

грађевинске скеле и  сл.,  плаћа се дневно 0,50 КМ/м2 заузете површине, 

 Заузета површина се утврђује према шеми градилишта коју подносилац захтјева 

обавезно прилаже уз захтјев за издавање одобрења. 

     б) за сваки прекоп јавне површине (зелене површине, тротоари, паркинг 

простори и друге површине) која није саобраћајна, плаћа се по дужном метру 

прекопане површине  10,00 КМ, 

 в) за сваки прекоп трупа пута – улице, плаћа се такса у износу од 300,00 КМ 

   г) за свако подбушење трупа пута – улице, плаћа се такса у износу од 150,00 КМ 

 Таксени обвезник је инвеститор радова, а исти је у обавези уз захтјев приложити 

ситуациони снимак мјеста прекопа са уцртаном трасом прекопа. Обавеза плаћања 

таксе настаје даном издавања одобрења од стране надлежног одјељења. 

 

Тарифни број 3. 
 

 Комунална такса за приређивање музичког програма (држање музике), плаћа 

се дневно: 

 - у угоститељским објектима,    5,00 КМ 

 - на масовним скуповима,        20,00 КМ 

 Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац музике. Пријава за држање музике 

подноси се најкасније један дан прије почетка држања музике. За музику која се 

репродукује електронским или механичким средствима, не плаћа се такса. 
 

 

 

 

 

 



Тарифни број 4. 
 

 Комунална такса за истицање реклама на јавним и другим површинама  

 

1. Такса за постављање рекламног паноа (самостојећи, на крову објекта, на фасади, на 

огради, рекламна фолија на излогу, рекламно платно у оквиру заштитне ограде 

градилишта и на градилишним скелама) износи: 

- екстра зона       80 КМ/м2,              -  прва зона       60 КМ/м2, 

- друга зона         40 КМ/м2,              - трећа зона      20 КМ/м2 

 

Такса за рекламне паное постављене на фасади објекта чија је рекламна површина 

преко 12м2 до 25м2, плаћа се у фиксном износу од 1000 КМ, а за рекламне паное 

површине преко 25м2, у фиксном износу од 2000 КМ. 

 

2. Такса за постављање самостојеће рекламне витрине (сити лајт, тотем и сл.) и окачене 

на зид, износи: 

- екстра зона     70 КМ/м2                  -  прва зона      60 КМ/м2 

- друга зона       40 КМ/м2                 -  трећа зона     20 КМ/м2 

3. Такса за постављање рекламног јарбола са рекламном заставом, износи по јарболу: 

- екстра зона     200 КМ                     - прва зона       100 КМ 

- друга зона        80 КМ                      - трећа зона       40 КМ 

 

4. Такса за постављање рекламних медија неправилног облика (макете, фигуре, слова, 

заштитни знакови и сл.) износи по рекламном медију: 

- екстра зона    100 КМ                       - прва зона      90 КМ 

- друга зона       80 КМ                       - трећа зона     70 КМ 

 

5. Такса за постављање дисплеја или макро екрана са филмском или ТВ сликом: 

- екстра зона    200 КМ/м2                          - прва зона       150 КМ/м2 

- друга зона     100 КМ/м2                      - трећа зона      50 КМ/м2 

 

6. Такса за постављање транспарента изнад саобраћајнице износи  дневно: 

- екстра зона      20 КМ                       - прва зона   10 КМ 

- друга зона      7,50 КМ                     - трећа зона    5 КМ 

 

7. Такса за постављање покретног рекламног паноа ( до 1м2), мјесечно износи: 

- екстра и прва зона  20 КМ              - друга и трећа зона   10 КМ 

 

8. Такса за рекламирање на возилима износи  40 КМ/м2 рекламне површине. 

 

 

Напомена 

 

- Комунална такса за истицање реклама на јавним и другим површинама обрачунава се 

и утврђује у складу са овом Одлуком и одредбама Одлуке о јавном оглашавању на 

подручју општине Приједор. 

-Такса за постављање и кориштење рекламних медија утврђује се на годишњем нивоу, 

осим таксе за транспаренте и политичко оглашавање, које се утврђују дневно, а за 



покретне рекламне паное и рекламна платна у оквиру заштитне ограде градилишта и 

на градилишним скелама утврђују се мјесечно, а плаћају се унапријед. 

- Висина таксе за рекламне медије одређује се према врсти и површини медија и зони 

постављања. 

- Комунална такса за рекламну површину одређује се сразмјерно површини сваке 

рекламне стране, а за рекламне објекте чија је рекламна површина до 1м2, такса се 

одређује за 1м2. 

- Зоне за постављање рекламних медија утврђене су Одлуком о јавном оглашавању на 

подручју општине Приједор.      

 

Тарифни број 5.  

 

   Комунална такса за коришћење слободних површина за постављање картинг 

стаза, забавних паркова, циркуса и за друге облике привременог коришћења 

(спортски терени и сл.), плаћа се дневно 1,00 КМ/м2 заузете површине. 

 Површина за садржаје из тарифног броја 5. утврђује на основу локацијских 

услова издатих од стране надлежног одјељења, а висина таксе се утвђује сразмјерно 

времену коришћења. 

 

 

Тарифни број 6. 

 

 

 Комунална такса за коришћење витрина за излагање робе ван пословне 

просторије, плаћа се у износу од  400,00 КМ по витрини, годишње. 

 

Тарифни број 7.     

 

 

 Комунална такса  за држање ресторана и других угоститељских и забавних 

објеката  на води  плаћа се годишње, у износу како слиједи:                                                        

      - до 20м2           200,00 КМ 

- преко 20м2     500,00 КМ 

Обавеза по овом тарифном броју настаје даном издавања одобрења за рад, односно 

одобрења за обављање дјелатности. 

 

 

Тарифни број 8.     

 

 

 Комунална такса за држање пловних постројења, пловних направа и других 

објеката на води, плаћа се годишње у износу од 50,00 КМ, по сваком чамцу, сплаву или 

другом објекту на води.                        

 

Тарифни број 9.   

 

Комунална такса за коришћење ријечне обале у пословне сврхе, плаћа се 

годишње у износу од  0,50 КМ/м2, површине обале која се користи. 



Површина која се користи у пословне сврхе утврђује се на основу локацијских 

услова издатих од стране надлежног одјељења. 

 

  

Тарифни број 10. 

 

 

 Комунална такса  за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и 

прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима, плаћа се: 

 

- за паркирање путничких аутомобила -  1 КМ по паркинг мјесту дневно 

- за паркирање аутобуса                         -   2 КМ по паркинг мјесту дневно 

 

 

 

 

                                                                                                     

 


