
 
 

На основу члана 85. став 8. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број 94/19), члана 39. став 2. тачка 10) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. 
став 2. тачка 16) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, дана 
4.6.2020. године,  д о н о с и    
 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ТАКСАМА  ЗА  ВАТРОГАСТВО 

 
 
 
 
 

I 
Овом одлуком прописује се увођење посебних такси за ватрогаство: 

обвезници таксе, висина таксе, начин плаћања, принудна наплата таксе и њена 
намјена на подручју општине Фоча. 
 

II 
Такса за ватрогаство плаћа се мјесечно до десетог у мјесецу за претходни 

мјесец, зависно од нето корисне површине пословног простора, односно површине 
обрасле шумом или у фиксном износу независно од нето корисне површине и 
односи се на сва правна лица и субјекте. 
 

III 
1)  Висина таксе за ватрогаство одређује се у мјесечном износу.  
2) За објекте 1. А степена противпожарне опасности (бензиске пумпе, 

плинске пумпе, пумпе за претакање течног гаса, уља, мазива и сл.), такса по објекту 
износи 40,00 КМ. 

3) За објекте 1. Б степена противпожарне опасности (објекти гдје се врши 
примарна прерада дрвета – пилане), такса износи: 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе до 1.000 m3  –  5,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 1.000 m3 до 2.000 m3 –   

10,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 2.000 m3 до 3.000 m3  –  

15,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 3.000 m3 до 4.000 m3  –  

20,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 4.000 m3 до 5.000 m3  –   

25,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 5.000 m3 до 6.000 m3  –  

30,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 6.000 m3 до 7.000 m3  –  

35,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 7.000 m3 до 8.000 m3  –  

40,00 КМ, 
 



 
 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 8.000 m3 до 9.000 m3  –  
45,00 КМ, 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 9.000 m3 до 10.000 m3  –  
50,00 КМ, 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе преко 10.000 m3  –  55,00КМ. 
4)  За објекте 1. Ц степена противпожарне опасности (текстилна индустрија, 

складишта и објекти гдје се производе или користе боје, лакови, гума и робне куће): 
-  површине објекта до 50 m2  –  7,50 КМ, 
-  површине објекта од 50 m2 до 100 m2   –  15,00 КМ, 
-  површине објекта од 100 m2 до 500 m2  –  20,00 КМ, 
-  површине објекта преко 500 m2  –  25,00 КМ. 
5)  За објекте 2. степена противпожарне опасности и објекте гдје се окупља и 

борави већи број људи (хотели, мотели, болнице, ресторани, биоскопи, кафане, 
продавнице мјешовите робе, дискотеке, складишта пољопривредних производа, 
транформаторске станице и сл.): 

-  површине објекта до 50 m2  –  2,50 КМ, 
-  површине објекта од 50 m2 до 100 m2   –  5,00 КМ, 
-  површине објекта од 100 m2 до 500 m2  –  10,00 КМ, 
-  површине објекта преко 500 m2  –  17,50 КМ. 
6)  Висина таксе за ватрогаство за површине под црногоричним и 

бјелогоричним шумама у државној својини утврђује се у износу од 0,07 КМ по 
хектару. 
 

IV 
1)  Одјељење за општу управу Општинске управе Општине Фоча утврђује 

обавезу плаћања таксе за ватрогаство, а наплату и контролу врши Одјељење за 
финансије. 

2)  Висина таксе утврђује се сваком обвезнику, рјешењем, у мјесечном износу 
и плаћа се до десетог у мјесецу за преходни мјесец. 
 

V 
Уплаћена средства од таксе за ватрогаство могу се трошити само за опремање 

и развој ватрогасних јединица. 
 

VI 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о таксама за 

ватрогаство („Службени гласник Општине Фоча“, број 3/17).  
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  
 
 
 
 
 
Број:  01-022-33/20                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 4.6.2020. године                                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                                                                          Изет  Спахић   
 
 


