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кона о комуналним таксама не односи на витални национални интерес ни једног од конститутивних народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-4229/20
10. децембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о комуналним таксама (“Службени гласник
Републике Српске”, број 4/12) у члану 3. у ставу 1. т. б), г),
д), ђ), е) и ж) бришу се.
Досадашње т. в), з) и и) постају т. б), в) и г).
Члан 2.
У члану 4. у ставу 3. слово: “з” замјењује се словом: “в”,
а слово: “и” замјењује се словом: “г”.
Члан 3.
У члану 8. у ставу 1. тачка д) мијења се и гласи:
“д) 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,”.
У тачки ђ) тачка на крају текста замјењује се запетом и
додају се ријечи:
“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.”,
а послије тачке ђ) додају се нове т. е) и з), које гласе:
“е) предузетници који, у смислу закона којим се уређује
порез на доходак, имају статус малог предузетника,
з) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од регистрације.”.
Члан 4.
Члан 10. мијења се и гласи:
“Комунална такса из члана 3. тачка г) овог закона
утврђује се у годишњем износу, а комуналне таксе из члана
3. т. а), б) и в) овог закона утврђују се сразмјерно времену
коришћења права, предмета или услуга.”.
Члан 5.
У члану 11. у ставу 1. слово: “з” замјењује се словом:
“в”.

“г”.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
комуналним таксама, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тринаестој редовној сједници, одржаној
2. децембра 2020. године, а Вијеће народа 10. децембра 2020.
године констатовало да се Закон о измјенама и допунама За-

Члан 6.
У члану 12. у ставу 1. слово: “и” замјењује се словом:

У истом члану у ставу 3. слово: “и” замјењује се словом: “г”.
Члан 7.
У члану 13. у ставу 2. слово: “з” замјењује се словом:
“в”, а слово: “и” замјењује се словом: “г”.
Члан 8.
Послије члана 14. додаје се нови члан 14а, који гласи:
“Члан 14а.
Јединице локалне самоуправе ускладиће своје одлуке о
комуналним таксама са одредбама овог закона у року од 90
дана од дана његовог ступања на снагу.”.

14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 9.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. године.
Број: 02/1-021-1051/20
2. децембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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