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II 
               Општи и посебни услови и критеријуми 
заизбор и именовање чланова Одбора за жалбе 
прописани су Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
                                               III 
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке ће се објави-
ће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ 
и дневном листу „Пресс“ Републике Српске 
 Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана посљедњег објављивања кон-
курса у једном од јавних гласила из става 1. ове 
тачке.  
                                                IV 
 Поступак спровођења конкурса,  укључу-
јући преглед приспјелих пријава, улазни интер-
вју, контролу испуњености услова и предлагање 
кандидата, у складу са Законом и одлуком 
извршиће Комисија за избор и спровођење по 
јавном конкурсу, коју ће именовати Скупштина 
општине Теслић. 

V 
 За спровођење ове одлуке задужује се 
Стручна служба Скупштине општине. 

VI 
 Oва одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику опш-
тине Теслић“. 
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           На основу члана 2. и 7. Закона о комунал-
ним таксама Републике Српске („Сл. гласник 
Републике Српске“, бр. 4/12 ), и члана 34. став 1., 
алинеја 9. Статута Општине Теслић („Сл. гласник 
Општине Теслић“, бр. 6/05, 4/08,  5/08, 2/12 и 
3/13), Скупштина Општине Теслић, на сједници 
одржаној дана 27.12.2013 године, донијела  је, 
 

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 Теслић, као и ослобађања од 
плаћања комуналне таксе. 
Граматички изрази употребљени у овој Одлуци 
за означавање мушког или женског рода подра-
зумјевају оба пола. 

Члан 2. 
      Комуналне таксе плаћају се за коришћење 
права, предмета и услуга који су утврђени Тари-
фом општинских комуналних такса, која пред-
ставља саставни дио ове одлуке. 

Члан 3. 
     Обвезници плаћања комуналне таксе 
су:привредна друштва (ортачка, командитна, 
друштва са ограниченом одговор-
ношћу,акционарска), предузетници који обавља-
јузанатско-предузетничку дјелатност и другуд-
јелатност и користе предмете и услуге којипод-
лијежу плаћању комуналне таксе. 

Члан 4. 
На подручју Општине Теслић, комуналне таксе 
утврђују се за: 
а) коришћење простора на јавним површинама 
(осим у сврху продаје штампе, књига и  других 
публикација), 
б)приређивање музичког програма у угости-
тељским објектима и масовним скуповима (осим 
музике која се репродукује електронским и 
механичким средствима), 
в) истицање реклама  на јавним и другим повр-
шинама (осим рекламних паноа и билборда 
поред ауто-путева, магистралних и регионалних 
путева), 
г) коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката  прив-
ременог карактера, као и за картинг стазе, заба-
вне 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. 
(1) Обвезник комуналне таксе је корисник 
права, предмета и услуга зa чије је коришћење 
прописано плаћање таксе. 
(2) Таксена обавеза настаје даномпочетка 
коришћења права, предмета и услуга зачије 
коришћење је прописано плаћање таксе, сем у 
случајевима предвиђеним чланом 11 ове одлуке. 
(3) Таксене обавезе из члана 4. став 1.тачка а) до 
д) ове одлукезастаријевају истекомдвије године 
од дана настанка обавезе, а назастарјелост так-
сене обавезе из члана 4. став1.тачка ђ) ове одлу-
ке, примјењују се прописикојима се уређује 
порески поступак. 

Члан 6. 
  Комуналне таксе из члана 4. став 1. тачака 
д) и ђ) утврђују се у годишњем износу, а кому-
налне таксе из тачака а), б), в) и г) утврђују се 
сразмјерно времену коришћења права, предмета 
или услуга. 

Члан7. 
            (1)  Одјељење за стамбено - комуналне 
послове општинске управеТеслић појединачним 
рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне-
таксе прописане овом одлуком у одредбамачла-
на 4. став 1. тачака а) до д). 
             (2) Све организациионе јединице општин-
ске управе, дужне су достављати организацио-
ној јединици надлежној за утврђивање обавезе 
плаћања комуналне таксе, податке о настанку 
таксене обавезе, таксеном обвезнику, као и 
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податке од значаја за утврђивање висине таксе, 
до којих дођу у  оквиру обављања послова из 
своје надлежности. 
(3) Против рјешења из става 1. овогчлана, обве-
зник може изјавити жалбуначелникуопштине на 
начин прописан Законом о општемуправном 
поступку. 

Члан 8. 
(1) Поступак утврђивања, контроле инаплате 
комуналне таксе прописане чланом 4.став 1. 
тачкађ) одлуке, спроводи се у складу сапропи-
сима којима се уређује порески поступак. 
(2) Обвезник комуналне накнаде из става1. овог 
члана, дужан је пријавити таксенуобавезу најка-
сније до 31.марта текуће године, ауплату извр-
шити најкасније до 30.јуна текућегодине. 
(3)Порески обвезник који трајно одјавидјелат-
ност у току календарске године, а платио јеко-
муналну таксу у складу са ставом 2. овогчлана, 
има право на поврат више уплаћеногизноса 
таксе, срезмјерно броју мјесеци до крајакален-
дарске године, у складу са прописимакојима се 
уређује порески поступак. 

Члан 9. 
Одјељење за привреду и друштвене дје-

латности општинске управеТеслић, дужно је у 
року одпет дана од дана доношења рјешења за 
рад и рјешење о престанку рада, a ускладу са 
Законом о занатско-предузетничкојдјелатности 
("Сл.гласник Републике Српске",број 117/11, 
121/12 и 67/13), један примјерак рјешења дос-
тавитиПореској управи - Подручна јединица 
Теслић и један примјерак Одјељење за стамбено-
комуналне послове општинске управеТеслић. 

Члан10. 
             (1) Комуналне таксе за истицање послов-
ног имена правног лица или предузетн- 
ка на пословним просторијама, утврђују се у 
зависности од  врсте дјелатности обвезника, 
површине простора  и од локације, односно зоне, 
у којoj се налазе објекти на којима је истакнуто 
пословно име. 
              (2) У смислу предходног става, на подруч-
ју Општине, утврђују се двије зоне (I и II зона ) за 
утврђивање висине комуналне таксе на исти-
цање пословног имена 
а)  I (прва) зона обухвата ужи урбани дио Тесли-
ћа, у границамакакослиједи: 
Граница почиње од раскрснице „Маргита“, 
(намјестугдјесеулицаКрајишкаспаја сa магис-
тралним путем M-4), иде према западу трасом 
магистралног пута М-4, до раскрснице на Бари-
ћима, стим што у обухват I зоне улазе и објекти 
са десне стране магистралног пута (у првом 
реду до магистралног пута). Од раскрснице 
Барићи, граница се ломи према истоку и наста-
вља улицом Светог Саве, до улице Светог Нико-
лаја, с тим што, и први ред објеката са десне 
стране трасе улице Светог Саве, улазе у I зону. 
Од мјеста гдје улица Светог Николаја излази на  

улицу Светог Саве, граница наставља границама 
фабричког круга „Борја“ и „Машинства“. Затим 
наставља улицама Војводе Мишића и Краља 
Петра I, до улице Рибарски пут, укључујући у I 
зону и објекте у првом реду са десне стране у 
улицама Војводе Мишића и Краља Петра I. Гра-
ница затим наставља улицом Рибарски пут, до  
„Бањског моста“ на ријеци Велика Усора. Од 
„Бањског моста“ граница наставља низводно 
ријеком Велика Усора, до „Градског моста“ у 
Теслићу. Од „Градског Моста“, граница наставља 
улицом Крајишка и иде овом улицом све до рас-
крснице „Маргита“ (гдје се завршава), с тим што 
у обухват  I зоне улазе и објекти, у првом реду, са 
десне стране улице Крајишка. 
б) II (друга) зона обухвата остали дио подручја 
насељеног мјеста Теслић и подручја осталих 
насељених мјеста у саставу Општине Теслић. 
(3) Остале комуналне таксе утврђују се у истом 
износу за цијело подручје Општине. 
 
II ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ 
ТАКСЕ 

Члан 11. 
  Поред случајева ослобађања од плаћања 
комуналних такса, прописаним важећим Зако-
ном о комуналним таксама Републике Српске, од 
плаћања комуналних такса, ослобађају се обвез-
ници: 
      а) који се баве дјелатностима које се сматрају 
старим  умјетничким занатима и кућном ради-
ношћу, 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 дјелатнос-
ти. 
 в) промјена статусног стања и организацијо-
ног облика у оквиру исте дјелатности обвезника 
комуналне таксе неће се сматрати покретањем 
привредне и услужне дјелатности те се на исто-
га 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 кому-
налне таксе предвиђеним овом одлуком, право 
на ослобађање остварује се подношењем захтје-
ва општинској управи надлежној  за стамбено-
комуналне послове.  
(2) Против рјешења донесеног по захтјеву за 
ослобађање обавезе плаћања комуналне таксе, 
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може се изјавити жалба Начелнику општине. 
Жалба не одлаже извршење рјешења.   
(3) Рјешење о ослобађању обавезе плаћања 
општинске комуналне таксе, доставља се и над 
 
лежној организационој јединици Пореске упра-
ве Републике Српске. 
 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Принуднанаплатакомуналнетаксепроводисепоп
рописимакојирегулишупринуднунаплатупореза
грађана. 

Члан 14. 
      На питања која нису посебно уређена овом 
одлуком, непосредно ће се примјењивати одре-
дбе Закона о комуналним таксама Републике 
Српске и прописи којима се уређује порески пос-
тупак. 

Члан 15. 
      Управни надзор над спровођењем ове одлуке 
врши одјељење за стамбено-комуналне послове 
општине Теслић. 

Члан 16. 
Инспекцијски надзор над сповођењем 

члана 4. тачака а) до д) ове одлуке, врши одје-
љење за инспекцијске послове општинске упра-
ве Теслић, а надзор над спровођењем члана 4. 
тачкеђ) ове одлуке, врши пореска управа Репуб-
лике Српске. 

Члан 17. 
      За таксене обавезе настале до дана ступања 
на снагу ове одлуке, комунална такса обрачуна-
ва се и плаћа према прописима који су важили у 
вријеме настанка таксене обавезе. 

Члан 18. 
Саставни дио ове одлуке је Тарифа комуналних 
такса у прилогу. 

Члан 19. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи одлука о комуналним таксама („Сл. глас-
ник Општине Теслић“, бр. 2/12). 

Члан 20. 
Одлука о комуналним таксама ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику општинеТеслић”. 
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IV   ТАРИФА ОПШТИНСКИХ  КОМУНАЛНИХ   
ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

 

      За коришћење простора на јавним површи-
нама (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 1м2 зау-
зетог простора, дневно……...……......................0,80 КМ 
     1.2. за коришћење јавне површине за изнајм-
љивање дјечијих возића, аутомобила, мотора, и 
сл., плаћа се, по 1м2 заузетог простора днев-
но......................................................................................0,30 КМ 
     1.3. за коришћење јавне површине у пословне 
сврхе, односно повременог обављања дјелатнос-
ти 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.........................80,00 КМ 
- од 50 - 100 м2 заузетог простора............100,00 КМ 
- од100- 200 м2, заузетог простора..........200,00 КМ 
- преко 200 м2, заузетог простора…........300,00 КМ 
б)за постављање привремених продајних  обје-
ката (штандова), плаћа се, по продајном мјесту: 
-за продају одјеће, играчака и друге робе широке 
потрошње………….................................................30,00  КМ 
- за продају сладоледа, безалкохолних пића и 
сл..................................................................................20,00  КМ 
- за продају сјеменки, кокица, кестења и сл. 
………………………..........…….....................................10,00  КМ 
 -за продају производа домаће радинос-
ти…………………………..........…...…….…….………..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………………....……...................................100,00 КМ 
-за аутодроме ………………………….................200,00 КМ 
 1.4. за коришћење јавне површине за пригодну 
продају цвијећа, пригодних поклона, новогоди-
шњих 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., 
плаћа се по 1м2 дневно........................................1,00 КМ 
 1.6. за коришћење јавне површине ради изво-
ђења грађевинских радова, депоновања грађе-
винског материјала, раскопавања и сл. плаћа се:  
-за заузимање коловоза или тротоаракојим 
 se онемогућава или отежава кретање возила и 
пјешака, плаћа се по 1м2дневно.......................2,00КМ 
-за заузимање осталих јавних површина, по 1 м2 
дневно………..……........................................................1,00КМ  
         -за прекоп улица, трга, тротоара, плаћа се по 
1 м  дужном, дневно…........................................20,00 КM 
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         -за прекоп  јавне зелене површине, плаћа се 
по 1 м дужном, дневнo......................................10,00 КМ 
 
 
 
Напомена: 
1. Јавним површинама, у смислу закона, сматрају 
се површине утврђене планском документаци-
јом Општине, које су доступне свим корисници-
ма под  једнаким условима (улице, тргови, јавни 
пролази, јавна степеништа, мостови, подвожња-
ци, 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 - не наплаћује се.  

Тарифни број 2. 

      За приређивање музичког програма у угости-
тељским 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,…….....50,00КМ 
          2.3.  за концерте естрадних  умјетника и 
група, плаћа се ………..….…..............................200,00 КМ 
Напомена: 

1. Под приређивањем музичког програма, не 
подразумијева се музика која се репродукује  
електронским и механичким средствима. 
2. Под угоститељским објектима подразумијева-
ју се објекти разврстани по Правилнику о развр-
ставању, минималним условима и категориза-
цији 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, кон-
церта 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 јед-
наким 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-путева, магистралних и регионалних 
путева), утврђује се комунална такса: 

3.1.заистицањерекламнихпаноа,билборда, дис-
плеја и сл., као слободностојећих објеката, плаћа 
се, по започетом м2 рекламне површинне, днев-
но: 
-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 поста-
вљају на стубове јавне расвјете, стубове ниско-
напонске електро-мреже и сл., плаћа се, по  
започетом м2 рекламне површине дневно……........ 
...........................................................................................0,60 КМ 
 3.3. за истицање рекламних паноа који се поста-
вљају на зграде, подзиде, ограде, ограде гради-
лишта, заштитне прекриваче грађевинских ске-
ла, транспаренте између стубова, као и постав-
љање рекламних плаката, транспарената  и сл. 
на посебним огласним објектима  
(огласнистубови и сл.) које за те намјене поста-
ви Општина, плаћа се, по започетом  м2 реклам-
не површине, дневно…….....................................0,40 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, односнио које истиче 
рекламне паное и билборде, рекламне плакате, 
транспаренте, рекламнезаставе 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 мје-
сец.  
      3. Под другим површинама, у смислу закона, 
сматрају се површине које нису јавне, а видљиве  
су са јавних површина, и користе се за оглаша-
вање постављањем рекламних објеката, односно 
средстава. 

Тарифни број 4. 

 За коришћење слободних површина за кам-
пове, постављање шатора или других објеката 
привременог карактера, као и за картинг стазе, 
забавне паркове и циркусе, утврђује се кому-
нална такса: 
4.1. за коришћење слободне површине за кампо-
ве, постављање шатора и других објеката прив-
ременог карактера, плаћа се по 1м2 коришћеног 
простора, дневно………………………………...…..0,20 КМ 
4.2. за коришћење слободне површине за кар-
тинг стазе, забавне паркове и циркусе, плаћа се, 
по 1м2 коришћеног простора, дневно 
...........................................................................................0.30 КМ 
Напомена: 
О наплати таксе по овом тарифном броју, стара 
се правно лице које управља слободном повр-
шином која се користи за камп, постављање 
шатора и других објеката привременог каракте-
ра, картинг стазу, забавни парк, циркус, и исту је 
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дужно уплатити на рачун комуналних такса 
Општине, у року од 5 дана, по извршеној напла-
ти. Уколико слободна површина није дата на 
управљање одређеном правном лицу, о наплати 
таксе стара се организациона јединица Општин-
ске административне службе надлежна за ста-
мбено-комуналне послове 

Тарифни број 5. 

 За коришћење витрина ради  излагања робе ван 
пословних просторија, плаћа се, по једној витри-
ни, 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 прос-
торије у којој обавља дјелатност. 

 
   
    2. Такса се плаћа квартално, у висини  ¼  
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 и зоне у којој се 
налазе пословне просторије, плаћа се, годишње: 
 
 
 

БР ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ 
ВИСИНА ТАКСЕ ПО ЗОНАМА 

1.зона 2. зона 
1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 
21. 

 
22. 
23. 

 
24. 
25. 

 
26. 
27. 

 
28. 
29. 

 
30. 
31. 

-гајење биљака за употребу у фармацији,ароматичних, 
зачинских и  љековитих биљака(01.28)................................... 
-гајење шума и остале сл. дјелатности у шумарству 
(02.10).......................................................................................... 
-сјеча  дрвета (02.20)……………….......................................... 
-вађење камена, пијеска и глине  (08.1)................................... 
-прерада и конзервисање меса (10.1)….................................. 
 -производња млијечних  производа (10.5)……...................... 
-производња млинских производа, скроба и  сл. (10.6)........ 
-производња хљеба, свјежих пецива и колача (10.71)…........ 
-производња макарона и сл. производа од брашна (10.73)... 
-прерада чаја и кафе (10.83)……………….............................. 
-производња алкохолних пића (11.01 – 11.05)….................... 
-производња   освјежавајућих   пића;   производња минера-  
лне воде и других флашираних вода (11.07)........................... 
-производња осталог текстила  (13.9)…….............................. 
-производња одјеће, осим одјеће од крзна (14.1).................... 
.производња плетене и кукичане одјеће (14.3)....................... 
-производња обуће (15.2)………………….............................. 
-производња резане грађе, инпрегнација дрвета (16.1) 
пилане.......................................................................................... 
-производња производа од дрвета, плута, сламе и плетар-
ских материјала (16.2)…………………........................ 
-производња таласастог папира и картона и амбалаже од  
папира и  картона.......................................................................  
-производња производа од папира за домаћинство, хигије-
ну и тоалетне потребе  (17.22)..................................... 
-штампање и услужне дјелатности повезане са штампањем 
(18.1)………................................................................................ 
-производња основних хемикалија  (20.1)……..………......... 
-производња производа од гуме (22.1), пластичних маса 
(22.2), бетона, цемента и гипса (23.6)…………...................... 
-сјечење, обликовање и обрада камена (23.70)....................... 
-производња металних конструкција и њихових дијелова 
(25.11)……………….................................................................. 
-производња  врата и прозора од метала (25.12)..................... 
-производња цистерни, резервоара и посуда од метала 
(25.2)…………………….…....................................................... 
-производња алата (25.72)…………………............................. 
- површинска обрада и превлачење метала; машинска 
обрада метала (25.6)……........................................................... 
-производња осталих готових производа од метала (25.9).... 
-производња комуникационе опреме (26.30)…...................... 

 
..................50 KM 

 
.................800 КМ 
.................100 КМ 
.................800 КМ 
.................500 КМ 
..................200 КМ 
...................200 КМ 
..................200 КМ 
...................100 КМ 
.................100 КМ 
.................800 КМ 

 
................100 КМ 
................200 КМ 
................200 КМ 
................200 КМ 
................200 КМ 

 
................800 КМ 

 
.................50 КМ 

 
.................150 КМ 

 
...................50 КМ 

 
.................200 КМ 
................800 KM 

 
.................100 КМ 
.................250 КМ 

 
.................200 КМ 
.................150 КМ 

 
.................200 КМ 
.................150 КМ 

 
.................150 КМ 
................200 КМ 
................200 КМ 

 
.................30 KM 

 
...............800 КМ 
.................50 КМ 
...............700 КМ 
................400  КМ 
.................200 КМ 
.................200 КМ 
.................200 КМ 
...................50 КМ 
...................50 КМ 
...............700 КМ 

 
..............100 КМ 
...............200 КМ 
...............200 КМ 
...............200 КМ 
...............200 КМ 

 
...............700 КМ 

 
................50 КМ 

 
...............150 КМ 

 
.................30 КМ 

 
...............200 КМ 
...............800 KM 

 
...............100 КМ 
...............200 КМ 

 
...............200 КМ 
...............150 КМ 

 
...............200 КМ 
..............150 КМ 

 
...............150 КМ 
...............200 КМ 
...............200 КМ 
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32. 
 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

 
38. 

 
39. 

 
 

40. 
 

41. 
42. 
43. 
44. 

 
 

45. 
 
 
 

46. 
 

47. 
48. 

 
 
 

49. 
 

50. 
 

51. 
52. 

 
 

53. 
 
 
 
 
 
 

54. 
 

55. 
 

56. 
 
 

57. 
 

58. 
 

59. 
 

60. 
 

61. 
 

-производња  дијелова и прибора за моторна возила 
(29.3)............................................................................................ 
-производња намјештаја (31.0)………..................................... 
-производња накита и припадајућих  производа (32.12)....... 
-производња игара и играчака (32.40)….................................. 
-поправка производа од метала, машина и опреме (33.1)….. 
-производња , пренос и дистрибуција електричне  енергије 
(35.1)…........................................................................................ 
-прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом (36.00) 
и канализација (37.00)……….................................................... 
-прикупљање неопасног  отпада (38.11), уређење и одржа-
вање зелених површина (81.30), остале дјелатности 
чишћења (81.29)......................................................................... 
-растављање олупина (ауто-отпад и сл) (38.31) рециклажа 
 (прерада) разврстаних материјала.......................................... 
-изградња стамбених и нестамбених зграда (41.20)……...... 
-изградња путева и жељезничких пруга (42.1)....................... 
-изградња осталих објеката нискоградње (42.99).................. 
-електроинсталациони радови, увођење инсталација водо-
вода, канализације, гаса и остали грађевински исталациони 
радови (43.2)........................................................ 
-завршни грађевински радови: (постављање фасаде, малте- 
рисање, уградња столарије, постављање подних и зидних 
облога, молерски, фарбарски и стакларски радови и остали 
завршни грађевински радови) (43.3)…………….................... 
-постављање кровних конструкција и покривањекровова 
(43.91).......................................................................................... 
-трговина  моторним возилима (45.1)….………………......... 
-одржавање и поправка моторних возила (45.20): (механи-
чке поравке, електричне поправке, поправке каросерије, 
поправке дијелова моторних возила, прскање и бојење, 
прање полирање и др.)…………................................. 
-трговина на мало дијеловима и прибором за моторна 
возила (45.32)…………………….............................................. 
-трговина на велико, осим трговине моторним возилима и 
мотоциклима (46)…………….………...................................... 
-трговина на велико фармацеутским производима (46.46).... 
-трговина на мало у неспецијализованим продавницама 
(47.11) (продавнице мјешовитом робом површине до 100 
м2.................................................................................................. 
-остала трговина на мало у неспецијализованим продавни-
цама  47.19 ( робне     куће , самопослуге, маркети и драг-
стори , дисконтне продавнице ): 
а)површине преко 100м2 до 500 м2..........………................... 
б)површине преко 500 м2 до 1000 м2….…............................. 
в)површине преко 1000 м2 до 2000 м2………...........…......... 
 г)површине преко 2000 м2 …………...................................... 
-трговина на мало месом и производима од меса у специја- 
лизованим продавницама (47.22) (меснице и сл.)................... 
-трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима успе- 
цијализованим продавницама (47.23) (рибарнице).…........... 
-трговина на мало хљебом, колачима, производима од бра- 
шна  и производима од шећера у специјализованим прода- 
вницама  (пекаре  и сл.) (47.24 ).............................................. 
-трговина на мало пићима у специјализованим продавница- 
ма (47.25) – подруми пића и сл………..................................... 
-трговина  на мало моторним горивима у спец.продавни-
цама 47.30 (бензинске пумпе)…............................................... 
-трговина на мало информационом и комуникационом 
опремом  у специјализованим продавницама (47.4).............. 
-трговина на мало осталом опремом за   домаћинство  у 
специјализованим продавницама  (47.5)….............................. 
-трговина на мало производима за културу и рекреацију у 
специјализованим продавницама (47.6)……………….......... 
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-трговина на мало осталом робом у специјализованим про-
давницама (47.7) (одјећа, обућа и производи од коже, ору-
жје, цвијеће, сувенири, кућни љубимци, сатови и накит,  
козметички препарати, оптичари, фотографска опрема........  
-трговина на мало фармацеутским производима (47.73) 
  - апотеке…………………………….................…................... 
-трговина на мало на тезгама и пијацама (47.8)….................. 
-градски , приградски и остали копнени превоз путника 
(49.31; 49.39)……………………............................................... 
-такси превоз (49.32).................................................................. 
-друмски превоз робе (49.41)……………………………….... 
-остале помоћне дјелатности у превозу (52.29) шпедиција... 
-дјелатности пружања универзалних поштанских услуга 
(53.1)…………………………………........................................ 
-хотели и сличан смјештај (55.10): 
а) смјештај у хотелима…………………................................. 
б) смјештај у мотелима ……………….......…….................... 
-одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор (55.20)  
(смјештај    у становима,    апартманима   за  
посјетиоце и собама за изнајмљивање, сеоским кућама, 
преноћиштима, и др.)................................................................. 
-дјелатности ресторана и услуге доставе хране (56.10): 
а)ресторан ……………………………...................................... 
б)гостионица…………………………………………………... 
в)пекотека…………………………………………………....... 
г)роштиљница/ћевабџиница…………………………………. 
д)бурегџиница…………………………………………………
ђ)пицерија…………………………………………………....... 
е)печењара…………………………………………………......    
ж)објекат брзе хране (fastfood)…………………………........ 
з)посластичарница………………………………………......... 
и)домаћа кухиња…….................……………......……............. 
-дјелатности припреме и послуживања пића (56.30): 
а) кафана………………………………………………............. 
б) кафе-бар…………………………………………….............. 
в) бар на отвореном………………............................................ 
г) ноћни клуб, дискотеке, фолкотеке и сл............................... 
д) пивница…………………………………….......................... 
ђ) бифе……………………….................................................... 
-издавачке дјелатности (58)………………….......................... 
-емитовање радијског програма (60.1)………......................... 
-емитовање телевизијског програма (60.10)………................ 
-дјелатности жичане телекомуникације  (фиксна телефони-
ја, рад кабловског система дистрибуцује телевизијског 
сигнала, телеграфске услуге и сл.) (61.10)......  
-дјелатности бежичне  телекомуникације (мобилна теле-
фонија, пружање приступа интернету путем бежичне 
инфраструктуре и сл.(61.20).....................................................  
-рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће 
дјелатности(62.0)……………………………………………... 
-остало новчано пословање  (64.19) : 
а) банке, шдедионице, кредитне оганизације........................ 
б) издвојени банкомати…………............................................ 
-дјелатности мјењачница (66.12)……………………….......... 
-осигурање  (65.1) и реосигурање (65.2)………….................. 
-агенције за некретнине (68.31)…………................................ 
-правне дјелатности (69.10 ): 
а) адвокатске канцеларије…………………………………… 
б) нотари……………………………………………................. 
ц) агенције за правно савјетовање и израду правнихдоку- 
мената……………………………............................................. 
-рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатно- 
сти................................................................................................ 
-архитектонске и инжењерске дјелатности и са њимапове- 
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зано техничко савјетовање (71.1) (осим дјелатностигеоде- 
тског истраживања)………………........................................... 
-дјелатности геодетског истраживања………………............. 
-техничко испитивање и анализа (71.20) (укључује итехни- 
чки  преглед моторних возила)…………................................. 
-фотографске дјелатности (74.20) ............................................ 
-дјелатности преводилаца и тумача (74.30)……..................... 
-ветеринарске дјелатности (75.00)…………………................ 
-изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) моторних возила 
(77.1)............................................................................................ 
-изнајмљиваље видео-трака и дискова (77.22)….................... 
-дјелатности путничких агенција и тур-оператера (79.1)...... 
-дјелатности приватне заштите (80.10) и истражне дјела- 
ности (80.30)…………………………....................................... 
-дјелатности возачких школа (85.53) (ауто-школе и др.)-по 
возилу......................................................................................... 
-дјелатности медицинске и стоматолошке праксе (86.2) (у 
приватним ординацијама, амбулантама и сл.)........................ 
-дјелатност старачких домова (87.10)……………….............. 
-дјелатности коцкања и клађења (92.00)………...................... 
-клађење на резултате спортских и осталих такмичења   
- спортске кладионице…………………................................... 
-фитнес центри (93.13.)…………………………..................... 
-остале забавне и рекреативне дјелатности (93.29)……….... 
-поправка рачунара и периферне опреме (95.11).................... 
-поправка комуникационе опреме (мобилни телефони, 
телефакси, модеми и сл.)…………………….......................... 
-поправка предмета за личну употребу и домаћинство  
(95.2) (телевизори,видео уређаји, радио-пријемници, кућне 
видео-камере, фрижидери, пећи, веш-машине, клима-
уређаји, косачице за травњаке,тримери и  сл.)........................ 
-поправка намјештаја и покућства (95.24)…………............... 
-поправка осталих предмета за  личну употребу и  
 домаћинство (95.29) (поправка бицикла, умножавање 
кључева,поправка књига, крпљење и преправка одјеће  и 
сл.)…………............................................................................... 
-остале личне и услужне дјелатности (96.0): 
 а) прање и хемијско чишћење производа од текстила икрз-
на.......................................................................................... 
б) фризерски и други третмани за уљепшавање (маникира- 
ње, педикирање, шминкање)..................................................... 
-погребне и припадајуће дјелатности (96.03)……………..... 
-дјелатности за његу и одржавање тијела (96.04) (парна 
купатила, сауне, соларијуми, салони за масажу).................... 
-остале личне услужне дјелатности (96.09) (израда тетова-
жа, услуге чистача ципела, носача, рад апарата за самоп-
служивање на кованице и сл.) ....................................... 
-остале дјелатности које нису наведене…………………....... 
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НАПОМЕНА: 

      
      1. Обвезник комуналне таксе из овог тариф-
ног броја је правно лице и предузетник који 
обавља дјелатност на основу одобрења надлеж-
ног органа и који, у складу са законском обаве-
зом, 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 обав-
ља одређену дјелатност. 
     

 
 
 
 
 
 
 
  3.   За сваку издвојену пословну јединицу, пос-
ловну просторију, продавницу или неки други 
издвојени организацијони дио предузећа, радње 
или других правних лица а чије се сједиште пра-
вног или физичког лица налази на подручју 
општине Теслић, плаћа се такса у висини 50% од 
утврђеног износа за одређену дјелатност. 
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  4. Ако се на једном  пословном објекту налази  
више истакнутих пословних имена истог обвез-
ника, такса се плаћа само за једно пословно име.  
Ако се у објекту обављају различите дјелатности 
истог обвезника, такса се плаћа за преовладава-
јућу дјелатност. 
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 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13),члана24. Закона о административним 
таксама (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 100/11, 103/11 и 67/13) и члана 34. Стату-
та општине Теслић (“Службени гласник општи-
не Теслић“ број: 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13), 
Скупштина општине Теслић, на сједници одр-
жаној  27.12.2013. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о општинским административним таксама 

Члан 1. 
Овом одлуком прописује се и утврђује 

наплатаопштинске административне таксе за 
списе и радње ууправним и другим стварима ( у 
даљем тексту списи ирадње) упоступку код 
општинске Административне службе општине 
Теслић. 

Члан 2. 
Списи и радње за које се плаћа општин-

скаадминистративна такса, као и висина таксе, 
утврђујесе таксеном тарифом која чини састав-
ни дио овеОдлуке. 
Такса се може наплатити само ако је прописана-
таксеном тарифом. 

Члан 3. 
Наплаћена такса по тарифи општинских 

административних такса представља приход 
буџета Општине Теслић. 

Члан 4. 
Од плаћања таксе по тарифи ове одлуке, 

поред лица, списа и радњи из члана 13. и 14. 
Закона о административним таксама ослобође-
ни су и: 
1.Правна лица у области науке, образовања ива-
спитања, културе, здравства и социјалне зашти-
те, 
2. Пријаве и уписи у матичне књиге, 
3. Поступци издавања радних књижица. 

4. Мјесне заједнице у вези са обављањем своје 
дјелатности. 

Члан 5. 
Овом одлуком, плаћају се општинскеад-

министративне таксе по тарифи општинскиха-
дминистративних такса како слиједи: 
 
ТАРИФА 
ОПШТИНСКИХАДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА 
 
I. ПОДНЕСЦИ 
Тарифни број 1. 
За захтјеве, молбе, приједлоге,пријаве и друге 
поднеске, ако овомтарифом није прописана дру-
га такса………………………………………..…...………2,00КМ 
 
Н а п о м е н а: 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се нана-
кнадне поднеске којима странка захтјева само 
бржепоступање по раније поднесеномзахтјеву и 
поступке који су обухваћени другом накнадом. 
 
Тарифни број 2. 
За жалбе против рјешења која доноси 
Општинска административна служба .....10,00КМ 
 
Тарифни број 3. 
За захтјеве за закључење брака: 
1. У радне дане у просторијама матичне службе 
и мјесних канцеларија.......................................20,00 КМ 
2. У нерадне дане у просторијама матичне служ-
бе и мјесних канцеларија………….……………40.00КМ 
3. Изван просторија матичне службе и мјесних 
канцеларија...………............................................150,00 КМ 
 
II. РЈЕШЕЊА 
Тарифни број 4. 
1. За сва рјешења за која нијепрописана посебна 
такса……………………................................................10,00KM 
 
Н а п о м е н а: 
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више 
лица, таксу из овог тарифног броја плаћа свако 
лице којем се рјешење доставља. 
 
2. За рјешења о промјени имена-презимена 
………………..……………………………….……………..20,00КМ 
3. Допуна захтјева ………….………………………..5,00КМ 
 
Н а п о м е н а: 
За рјешења донесена по жалбама, не плаћа се 
такса. 
III. УВЈЕРЕЊЕ 

 

Тарифни број 5. 
За сва увјерења ако није другачијепрописано 
…………………………………..........................................10,00КМ 


