На основу 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“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36. и
87. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка'', бр. 4/17 и 5/19)
Скупштина града Градишка на сједници одржаној дана 24.2.2022. године доноси:

ОДЛУКУ
о комуналним таксама
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обвезник плаћања комуналне таксе (у даљем тексту обвезник)
врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од комуналне таксе, као и друга
питања у вези комуналних такса на подручју града Градишка.
Члан 2.
Плаћање комуналне таксе вршиће се у складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 3.
Обвезници плаћања комуналне таксе су: привредна друштва, предузетници, као и сваки
корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе.
Члан 4.
(1) Комунална такса се утврђује за:
а) коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и
других публикација,
б) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда
поред ауто - путева, магистралних и регионалних путева,
в) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на
уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине Града.
(2) У случају да Град наплаћује закуп у складу са посебним прописом, не може се за
коришћење истог простора на јавној површини наплатити комунална такса из става 1.
тачка а) овог члана.
(3) 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.
(4) Висину комуналне таксе за заузимање простора на јавним површинама за вријеме
трајања традиционалних, културних, туристичких и сличних манифестација (Градишка

јесен и сл,) за садржаје у оквиру манифестације, одређује Градоначелник на приједлог
Комисије.
Члан 5.
(1) Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање таксе.
(2) Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
(3) Таксене обавезе из члана 4. став 1. т. а) до в) ове Одлуке застарјевају истеком двије
године од дана настанка таксене обавезе.
Члан 6.
(1) Јавним површинама сматрају се површине утврђене планском документацијом Града
( улице, тргови, јавни пролази, јавна степеништа, мостови, подвожњаци, надвожњаци, паркинг простори, тротоари, пијаце, паркови, травњаци, површине за рекреацију и слично).
(2) Другим површинама сматрају се површине које нису јавне, а видљиве су са јавних
површина и користе се за оглашавање постављањем објеката, односно средстава за
оглашавање.
Члан 7.
(1) Од плаћања комуналне таксе ослобођени су:
а) институције Босне и Херцеговине,
б) органи и организације и јавне установе Републике Српске и јединице локалне
самоуправе,
в) акредитоване међународне организације,
г) дипломатска и конзуларна представништва,
д) удружења од јавног интереса за РС, а којима је то својство признато у складу са актом
којим се уређује додјела и престанак статуса удружења од јавног интереса,
ђ) 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 оштећењима од 70% до
100%, родитељ, старатељ који има статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом,
односно лице којем је рјешењем тај статус утврђен,
е) предузетници који, и смислу закона којим се уређује порез на доходак, имају статус
малог предузетника,
ж) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од регистрације,
з) предузетници који се баве традиционалним занимањима.
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(2) Право на ослобађање у случајевима из става 1. тачка ђ) овог члана остварује се
подношењем захтјева Одјељењу за комуналне и стамбене послове Градске управе
Градишка.
Члан 8.
Комуналне таксе из члана 4. став 1. ове Одлуке утврђују се сразмјерно времену
коришћења права, предмета и услуга.
Члан 9.
(1) Одјељење за комуналне и стамбене послове Градске управе града Градишка
појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана 4. став 1. т.
а) до в) ове Одлуке.
Члан 10.
Инспекцијски надзор над спровођењем члана 4. став 1) ове Одлуке врши Одјељење за
инспекцијске послове Градске управе града Градишка.
Члан 11.
Саставни дио ове Одлуке је Тарифа комуналних такса у прилогу.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама
(„Службени гласник општине Градишка“, број 3/18) и („Службени гласник града Гадишка“,
број 7/19 и 4/21)
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Градишка“.

Број: 01-022-33/22
Датум: 24.2.2022. године
Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миленко Павловић
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ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА
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ТАРИФНИ БРОЈ 1:
За коришћење простора на јавним површинама (изграђено градско грађевинско
земљиште) комуналне таксе се утврђују за:
а) Постављање киоска површине до 10,00m2 мјесечно по 1m2 износи:
- у првој зони ......................................................................................25,00КМ
- у другој зони .....................................................................................20,00КМ
- у трећој и четвртој зони....................................................................15,00КМ
- изван обухвата градског грађ.земљишта........................................10,00КМ
б) Постављање киоска површине oд 10m2 до 20,00m2 мјесечно по 1m2 износи:
- у првој зони ......................................................................................20,00КМ
- у другој зони .....................................................................................15,00КМ
- у трећој и четвртој зони....................................................................10,00КМ
- изван обухвата градског грађ.земљишта..........................................5,00КМ
в) Постављање башта испред угоститељских објеката мјесечно по 1m2
износи:
- у првој зони .........................................................................................6,00КМ
- у другој зони ........................................................................................5,00КМ
- у трећој зони.........................................................................................4,00КМ
- у четвртој и осталим зонама...............................................................2,00КМ
г) Постављање полица за робу и тенди испред пословних објеката мјесечно
по 1m2 износи:
- у првој зони .........................................................................................4,00КМ
- у другој зони ........................................................................................3,00КМ
- у трећој зони.........................................................................................2,00КМ
- у четвртој и осталим зонама...............................................................1,00КМ

д) Постављање продајних столова за продају козметике, рукотворине и
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других садржаја (апарарти за сладолед, кокице, кестење, домаћи
производи...) до 4,00m2 мјесечно износи:
- у првој зони .........................................................................................35,00КМ
- у другој зони ........................................................................................25,00КМ
- у трећој зони.........................................................................................15,00КМ
- у четвртој и осталим зонама...............................................................10,00КМ
- типски жути штанд...............................................................................40,00КМ
ђ) Дневно заузимање јавних површина за један дан заузимања, без обзира на
зону, по квадратном метру износи:
- до 20m2..................................................................................................15,00КМ
- од 20m2 до 50m2 ..................................................................................10,00КМ
- преко 50m2...............................................................................................5,00КМ
е) Заузимање јавних површина за извођење манифестација забавног
карактера (забавни парк, рингишпил, концерт...) по 1m2 износи..........3,00КМ
ж) Заузимање тротоара за вријеме извођења грађевинских радова по 1m2
износи:
дневно.........................................................................................................1,00КМ
з) Прекоп саобраћајнице по дужном метру износи:
дневно.......................................................................................................20,00КМ
и) Прекоп зелене површине по дужном метру износи:
дневно.......................................................................................................10,00КМ
ј) Заузимање јавних површина ради постављања дјечијих аутића износи:
мјесечно..................................................................................................100,00КМ
НАПОМЕНА:
За дио прве зоне градског грађевинског земљишта, означене као "посебна зона", a која се
односи на простор обухваћен улицама Првог Крајишког корпуса, Трга Светог Саве, јужном
страном Трга Светог Саве, улицом Кнеза Лазара до раскршћа са улицом Видовданска,
улицом Видовданска до улице Стевеана Синђелића, од улице Стевана Синђелића ка
мосту улицом Обале Војводе Степе, од моста обалом ријеке Саве границом парцеле Дома
здравља, улицом Савском до укрштања са улицом Младена Стојановића, улицом
Козарских бригада до улице Првог Крајишког корпуса, висина комуналне таксе додатно се
увећава 30%.
Таксена обавеза за садржаје из Тарифног броја 1 која износи укупно до 500,00КМ плаћа се
одједном, а ако иста износи преко 500,00КМ, може се платити у двије једнаке рате.
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ТАРИФНИ БРОЈ 2:
За истицање реклама на јавним и другим површинама, дуж локалних путева и
градских улица, комунална такса се утврђује на годишњем нивоу по метру квадратном
рекламне површине, а како слиједи:
а) За рекламне површине до 1m2:
- једнострано................................................................40,00КМ
- двострано...................................................................80,00КМ
б) За рекламне површине од 1m2 до 2m2:
- једнострано...............................................................120,00КМ
- двострано..................................................................180,00КМ
в) За рекламне површине од 2m2 до 4m2:
- једнострано...............................................................320,00КМ
- двострано..................................................................450,00КМ
г) За рекламне површине од 4m2 до 8m2:
- једнострано...............................................................500,00КМ
- двострано..................................................................600,00КМ
д) За рекламне површине од 8m2 до 15m2:
- једнострано................................................................800,00КМ
- двострано.................................................................1000,00КМ
ђ) За рекламне површине од 15m2 до 30m2:
- једнострано..............................................................1100,00КМ
- двострано.................................................................1300,00КМ
е) За рекламне површине од 30m2 до 50m2:
- једнострано..............................................................1500,00КМ
- двострано.................................................................1800,00КМ
ж) За рекламне површине преко 50m2:
- једнострано..............................................................2000,00КМ
- двострано.................................................................2200,00КМ
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За постављање рекламних фолија на стаклу пословног објекта, комунална такса за
рекламирање производа, услуга и дјелатности утврђује се на годишњем нивоу по метру
квадратном рекламне површине, а како слиједи:
а) За рекламне површине до 1m2.......................................30,00КМ
б) За рекламне површине од 1m2 до 3m2..........................60,00КМ
в) За рекламне површине од 3m2 до 8m2........................150,00КМ
г) За рекламне површине од 8m2 до 16m2.......................180,00КМ
д) За рекламне површине од 16m2 до 30m2.....................220,00КМ
ђ) За рекламне површине од 30m2 до 50m2.....................300,00КМ
е) За рекламне површине преко 50m2...............................500,00КМ
За оглашавање на свјетлећим рекламама на стубовима уличне расвјете
(бандероле) наплаћује се мјесечно комонулана такса у износу од:
а) једнострано.......................................................................80,00КМ
б) двострано........................................................................150,00КМ
НАПОМЕНА:
Таксена обавеза за садржаје из тарифног броја два настаје приликом
издавања локацијских услова, односно одобрења за постављање реклама у складу са
прописима о уређењу простора и грађењу.
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