
78                            ПРИЈЕДЛОГ 

 На основу члана 2. и  члана 7. Закона о комуналним таксама (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 4/12, 123/20 и 119/21), члана 39. став. 2. тачка 10) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 38. став 2. тачка 16) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 8/17), Скупштинa Општине Фоча, на _________редовној сједници,  дана 
________2023. године,  д о н о с и  

    ОДЛУКУ 

о комуналним таксама 

 

I 

 

1) Овом одлуком утврђују се врста, висина и ослобађања од плаћања комуналне таксе, као 
и друга питања у вези комуналних такса на подручју општине Фоча. 

2) Комуналне таксе из подтачке 1. ове тачке представљају јавни приход буџета Општине 
Фоча. 

          II 

Комуналне таксе плаћају се коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху 
продаје штампе, књига и других публикација. 

                                                                            III 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

            IV 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга из тачке II ове Oдлуке, а 
обавеза плаћања настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга и утврђује се 
сразмјерно времену коришћења права, предмета и услуга. 

   V 

Инспекцијски надзор над спровођењм тачке II ове Oдлуке врши надлежни инспектор у 
јединици локалне самоуправе. 

  VI 

 

Од плаћања комуналних  такса ослобођени су: 
1) институције Босне и Херцеговине, 
2) органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе, 
3) акредитоване међународне организације, 
4) дипломатска и конзуларна представништва, 
 

 



 

5) удружења од јавног интереса за Републику Српску, а којима је то својство признато у 
складу са актом којим се уређује додјела и престанак статуса удружења од јавног 
интереса, 
6) лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице 
погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата, особе са 
инвалидитетом које имају 80 % инвалидитета и особе са тјелесним оштећењем од 70-

100%,  родитељ или старатељ који има статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом, 
односно лице којем је рјешењем тај статус утврђен, 
7) предузетници који, у смислу закона којим се уређује порез на доходак, имају статус 
малог предузетника, 
8) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од регистарције,  

9) обвезници који се баве старим и умјетничким занатима и домаћом радиношћу, 
10) ако је обвезник предузетник и запосли најмање два нова радника у току једне године, 

на рок од једне године, 
11) удружења, фондације, синдикалне организације, остале непрофитне организације и 
заједнице етажних власника. 
 

 VII  

 

Комунална такса плаћа се по Таксеној тарифи. 
 

                       ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1. 
1) За коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе плаћа се 

комунална такса и то: 
- за тезге, столове, уређаје за сладоледе, кокице, напитке и слично..........0,40 КМ/м² 

дневно, 

- за постављање столова испред угоститељских бјеката по 
сједишту...............................................................................................................0,20 КМ 
дневно. 

2) aко таксени обвезник користи јавну површину до 8 (осам)  м2 дневно,  не дуже од 3 
дана у току једне календарске године,  ослобађа се плаћања комуналне таксе. 

Напомена: 
1) Такса из овог тарифног броја, плаћа се унапријед, сразмјерно времену коришћења. 
2) Рјешење о плаћању комуналне таксе доноси Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности  општинске управе Општине Фоча на основу сагласности за заузимање 
јавне површине издате од стране Одјељења за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове општинске управе Општине Фоча.  
 

     VIII 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 5/12, 5/13, 8/18, 6/20, 6/21). 

 

 

 



 

           IX 

 

Oва одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Oпштине Фоча“. 

 

 

 

Број: 01-        ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча,______2023. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

              Срђан Драшковић, с.р. 
 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Одлуке о комуналним таксама садржан је у члану 2. и члану 

7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12, 123/20 

и 119/21), члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени глсник Републике Српске“, 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и одредбама члана 38. став 2. тачка 16) („Статута Општине Фоча“ 

број 8/17).  

Чланом 2. Закона о комуналнима таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
4/12, 123/20 и 119/21) прописано је да комуналне таксе у складу са овим законом, 
посебним актом утврђује град, односно општина, а чланом 7. истог закона, прописано је 
да акт о утврђивању комуналне таксе доноси скупштина јединице локалне самоуправе 
којим се утврђује: врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања 
комуналне таксе. 

 Чланом 39. став 2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), прописано је да  Скупштине јединице 
локалне самоуправе доноси одлуке о комуналним таксама и  другим јавним приходима, 
када је овлашћена законом.  
 

Чланом 38. став 2. тачка 16. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 8/17), прописано је да Скупштина општине доноси одлуке о комуналним таксама и 
другим јавним приходима када је овлашћена законом.   

 

Чланом 1. Закона о измјенама Закона о комуналним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 119/21), прописано је да се у Закону о комунални таксама  у 

члану 3. став 1. брише  тачка г) којом је било прописано да се истицање пословног имена 



правног лица или предузетника на пословним просторијама утврђује комунална такса, 

што је разлог за усклађивање са законом и доношење ове Одлуке.  

 

С обзиром да је важећа Одлука о комуналним таксама мијењана у више наврата, 
сврсисходно је било предложити нову одлуку. Поред напријед наведеног испуњени су и 
услови за доношење новог прописа предвиђени чланом 59. Правила за израду закона и 
других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14), 

гдје је прописано да, уколико се мијења више од половине чланова основног прописа, 
приступа се доношењу новог прописа. 
 

За реализацију ове одлуке у буџету општине нису потребна посебна финансијска 
средсва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


