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УВОД 
 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2016. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 36/15) предвиђено је да се у другом кварталу разматра Информација 

о коришћењу јавних површина на подручју општине Прњавор у 2015. години. 

Ова информација има за циљ упознавање и сагледавање стања заузимања и наплате 

комуналне таксе за заузимање јавне површине на подручју општине Прњавор у 2015. години, 

те могућа побољшања у рјешавању ове проблематике. 

На основу члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 4/12) и члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 8/05 и 6/08), Скупштина општине Прњавор је донијела Одлуку о комуналним 

таксама („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/12, 13/14, 17/14 и 9/16). 

 
 Организација рада у поступку заузимања јавних површина 
 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције издавало је Рјешења о 

коришћењу јавних површина на подручју општине Прњавор у периоду од 01.01.2015. до 

31.12.2015. године, на основу Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 20/12, 13/14 и 17/14), којом су утврђени услови и начин коришћења јавих 

површина, првенствено у градском подручју. 

 

Издавана су Рјешења и вршено је праћeње наплате заузимања јавних површина за: 

- заузимање јавних површина за постављање привремених објеката (киосци и гараже), 

 - заузимање јавних површина испред угоститељских објеката (баште), 

 - заузимање јавних површина за продају која се врши повремено на улици, 

 - заузимање јавних површина за постављање рекламних паноа, и 

 - такса за рад у дане вашара. 

 

У 2015. години издато је укупно 160 рјешења, што је приказано и табеларно. 

 

Табела: Преглед заузимања јавних површина за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године  

   на подручју општине Прњавор 

Редни 

број 
Намјена 

Број 

издатих рјешења 

Цијена 

КМ/m
2
 мјесечно 

Уплаћено 

1 киосци 29 од 2,00 КМ до 5,00 КМ     21.847,40 

2 гараже 47 1,00 КМ 7.323,58 

3 баште 21 од 1,00 КМ до 5,00 КМ     14.042,44 

4 рекламни панои 3 

- до 1 m
2
 годишње: 

   једнострано - 60,00 КМ,   

   двострано - 120,00 КМ 

- од 1 до 2 m
2
 годишње: 

   једнострано - 120,00 КМ,  

   двострано - 240,00 КМ, 

- преко 2 m
2
: 

   једнострано - 600,00 КМ,  

   двострано - 1.200,00 КМ 

 

3.960,00     

5 
такса за рад у 

дане вашара 
37  3.760,00 

6 

заузумање 

јавних 

површина 

повремено 

23 

од 1,00 КМ до 5,00 КМ дневно 

по m
2
   

 

1.472,00 

УКУПНО: 160 52.405,42 



Из наведене табеле видљиво је да je у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године на 

име закупа јавних површина на подручју општине Прњавор издатo 160  рјешења и наплаћено 

52.405,42 КМ. Од укупног броја издатих рјешења за постављање привремених објеката - 

киоска на јавним површинама издато је 29 рјешења и наплаћено 21.847,40 КМ, за 

постављање привремених објеката - гаража на јавним површинама издато је 47 рјешења и 

наплаћено 7.323,58 КМ, за постављање башти испред угоститељских објеката издато је 21 

рјешење и наплаћено 14.042,44 КМ, за постављање рекламних паноа издата су 3 рјешења и 

наплаћено 3.960,00 КМ, за таксе за рад у дане вашара издато је 37 рјешења и наплаћено 

3.760,00,00 КМ и за повремено заузимање јавних површина издата су 23 рјешења и 

наплаћено 1.472,00 КМ. 

 

У случају заузимања јавних површина од стране регистрованих привредних субјеката 

за привремено постављање забавних радњи, рингишпила, циркуса, камп-приколица и сл, 

заузимања јавних површина за продају која се врши повремено, заузимања јавних површина 

за постављање рекламних паноа, уплата таксе се врши приликом преузимања рјешења, те у 

том случају нема проблема код наплате комуналне таксе.  

 

За заузимање јавних површина за постављање привремених објеката киоска, гаража и 

других објеката, такса се наплаћује приликом преузимања рјешења за први квартал текуће 

године, а за сваки сљедећи квартал до истека текућег квартала. Овдје се појављује проблем 

наплате таксе за квартале за које није наплаћена такса, а рјешење је уручено кориснику.  

 

За заузимање јавних површина угоститељских објеката испред пословног простора у 

пословне сврхе (баште) такса се наплаћује приликом преузимања рјешења за текући мјесец, 

почевши од првог мјесеца коришћења јавне површине, а за сваки наредни мјесец, до 10-ог у 

мјесецу за текући мјесец. У овом случају присутан је проблем наплате таксе за мјесеце за 

које је уручено рјешење, а није наплаћена такса.  

 

У току 2015. године покренуто је 35 Приједлога за извршење ради наплате дуга по 

основу заузимања јавних површина за дужнике који своје обавезе нису благовремено 

извршили. Резултати оваквог начина рада дали су резултате, тако да је један дио 

потраживања наплаћен одмах по покретању Приједлога за извршење, један дио се обратио 

молбом за плаћање на рате, а један дио је у поступку. 

  

Да би се постигла боља наплативост у наредном периоду, потребно је: 

- анализирање и праћење уплата,  

- константно обавјештавање дужника како би благовремено измирили своја 

дуговања, 

- сарадња са Комуналном полицијом, како би се ажурно вршила контрола о 

издатим, односно урученим рјешењима, 

- покретање приједлога за извршење рјешења путем суда. 

  

 


