
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени 

гласник Републике Српске, број 4/12), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 161., 164., 175. и 201.  Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана ________ 

године, донијела је 

                             

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о комуналним таксама 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник општине Прњавор“, број 

20/12, 13/14, 17/14 и 9/16)  у ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСА, у Тарифном броју 2., 

члан 17.  мијења се и гласи: 

„За држање живе музике у угоститељским објектима плаћа се комунална такса у 

дневном износу од.....................................................................................................20,00 KM. 

 

НАПОМЕНА:  

Таксени обвезници плаћају таксену обавезу по овом тарифном броју Одјељењу 

за локални економски развој и друштвене дјелатности приликом подношења захтјева за 

давање сагласности за држање живе музике, након прибављеног мишљења за држање 

музике од Полицијске станице Прњавор.“ 

 

 

Члан 2. 

 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

Број: 01-_______/18                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ________2018. године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ              

Прњавор                                                                     ______________________________ 

Жељко Симић, мастер политикологије                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

1) ПРАВНИ ОСНОВ 

 

     Правни основ за доношење Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама 

садржан је у: 

- члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), који прописује да скуштина има надлежности да доноси одлуке и друге 

опште акте и даје њихово аутентично тумачење, 

-  члану 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске, 

број 4/12), којим је прописано да акт о утврђивању комуналне таксе доноси скупштина 

јединце локалне самоуправе, а њиме се утврђују: врста, висина, рокови, начин плаћања 

и ослобађања од плаћања комуналне таксе, те да скупштина јединице локалне 

самоуправе може да утврди комуналне таксе у различитој висини, зависно од врсте 

дјелатности, површине, локације, односно зона у којима се налазе објекти, односно 

предмети или врше услуге за које се плаћа такса из члана 3. овог закона, 

- члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17) којим је прописано да скупштина општине у оквиру свог дјелокруга доноси 

одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење 

   - члану 161., 164., 175. и 201. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17 и 32/17), којима се одређује 

надлежност скупштине општине за доношење наведеног акта, фазе у доношењу аката, 

те доношење акта по скраћеном поступку. 

 

 

2) РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Чланом 17. Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 20/12, 13/14, 17/14 и 9/16), прописана је комунална такса за држање 

живе музике у угоститељским објектима у износу од 30,00 KM. 

На сједници Привредног савјета општине Прњавор покренута је, од стране 

представника угоститеља, иницијатива за смањење износа комуналне таксе за држање 

живе музике у угоститељским објектима. 

Предлагач је разматрајући предметну иницијативу и цијенећи њену оправданост, 

узео у обзир и висину прописане комуналне таксе за ту дјелатност у општинама и 

градовима у окружењу. 

 На основу тога, предлагач предлаже да се износ комуналне таксе прописан 

чланом 17. Одлуке о комуналним таксама са 30, 00 KM  смањи на 20,00 KM, како је и 

наведено у приједлогу Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама. 

 

3) ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

 За провођење ове Одлуке нису потребна финансијска средстава. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

                                                                                                           

ОДЛУКА 

  о измјени Одлуке о комуналним таксама 

 

 

 

 

                 

 

                                                         ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

                                            ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за локални економски развој 

                                                            и друштвене дјелатности 

 

 

 

 

Прњавор, фебруар  2018. године 

 


