На основу члана 81. став 5. Закона о заштити од пожара («Службени гласник Републике Српске», број
6/2009 – пречишћен текст), члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 35. и 60. Статута општине Шамац
(«Службени гласник општине Шамац», број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац је, на
тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 29.11. 2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и развој
Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју
општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком уводи се посебна општинска такса којом се обезбјеђују средства за финансирање,
опремање и развој Професионалне ватрогасне јединице Шамац(у даљем тексту:ПВЈ Шамац) и развој
ватрогаства на подручју општине Шамац (у даљем тексту: посебна општинска такса за ППЗ).
Члан 2.
Посебну општинску таксу за ППЗ, обвезници уплаћају на рачун буџета општине Шамац.
Обвезници из предходног става разврставају се у категорије, односно у групе, у складу са Законом.
Одјељење за финансије општине Шамац ће обезбиједити аналитичке евиденције за средства из члана 1.
ове Одлуке.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове Одлуке усмјеравају се Професионалној ватрогасној јединици Шамац, и користе
се за набавку техничке опреме и средстава за гашење пожара, за изградњу објеката за смјештај
ватрогасних јединица и њихове опреме, за образовање ватрогасних кадрова и пропагандну дјелатност
заштите од пожара, као и за средства за рад и материјалне трошкове у остваривању функције
ватрогасног друштва.
Средства остварена по основу наплаћених новчаних казни за прекршаје у области заштите од пожара
усмјеравају се за намјене из предходног става.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје у тренутку кад правно или физичко лице од надлежног органа за регистрацију
добије рјешење да су испуњени услови за почетак рада и обављање дјелатности у складу са Законом о
регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (правна лица) и у складу са Законом о занатско
предузетничкој дјелатности (предузетници), без обзира да ли је правно лице или предузетник отпочео
пословање.
Таксеној обавези не подлијежу: школе, дјечија забавишта, дјечији вртићи, болнице, стационари, сви
државни органи, односно њихове организационе - подручне јединице и други органи управе и слично,
на подручју општине Шамац.
Члан 5.
Обвезници плаћања посебне општинске таксе за ППЗ из члана 2. став 2. ове Одлуке разврставају се у
слиједеће категорије или групе у зависности од степена њихове угорожености од пожара и природе
њихове дјелатности, како слиједи:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I – КАТЕГОРИЈА – ГРУПА
Привредна друштва и друга правна лица која:
у свом саставу имају бензинске пумпе за продају нафте и нафтних деривата
у свом саставу имају погоне за прераду дрвета и врбовог прућа или лакирнице, цинчаре,
бојадисаоне и сл.
у свом саставу имају погоне за производњу стиропора или предмета од полиуретана,
у свом саставу имају пунионице или пакераје лако запаљивих материјала: плин, мазива,
нитро боје, нитро разредјивачи и сл.,
у свом саставу имају сушаре, топлу прераду воћа и поврћа или другу термичку обраду,
имају пословне јединице на подручју општине Шамац чија дјелатност је разврстана у неку од
група дјелатности из тачке 1. до 5.

1.
2.
3.
4.

II – КАТЕГОРИЈА – ГРУПА
Привредна друштва или друга правна лица која:
у свом саставу имају пилане, гатере и сл.
у свом саставу имају погоне за израду предмета од пластике, парафина и сл.
у свом саставу имају складишта или продавнице боје и лакова, као и других лако запаљивих
материјала,
у свом саставу имају пословне јединице на подручју општине Шамац, које се баве неком од
дјелатности из тачке 1. до 3. ове категорије-групе.

III – КАТЕГОРИЈА – ГРУПА
1. Сва предузећа, акционарска и партнерска друштва и друга правна лица која имају
пословно сједиште на подручју општине Шамац, или се баве привредним дјелатностима
а која нису разврстана у прву или другу категорију.
2. Пословне или друге организационе јединице на подручју општине Шамац, од правних лица
чије је сједиште изван општине Шамац.
3. предузетници који се баве дјелатностима:
- производња предмета од дрвета, врбовог прућа, стиропора, полиуретана, парафина и
других лако запаљивих материјала,
- врше продају боја, лакова, разредјивача и других лако запаљивих материјала,
- врше пуњење плинских боца, као и других пунионица и пакераји лако запаљивих
материјала
- пржионице кафе, пекаре, нотари, адвокати и штампарије
IV – КАТЕГОРИЈА – ГРУПА
1. сви предузетници (занатске радње и занатске дјелатности, трговинске радње, угоститељске
радње, аутопревозници, слободне професије, пружаоци интелектуалних и других услуга) а
који нису разврстани у предходне категорије.
Члан 6.
За обвезнике из члана 5. ове Одлуке утврђује се годишња обавеза плаћања посебне општинске таксе за
ППЗ по категоријама – групама како слиједи:
Таксе у КМ
1. I - категорија – група
2. II - категорија – група
3. III – категорија – група
4. IV – категорија – група

Износ
600,00
400,00
200,00
50,00

Обвезници из члана 5. разврстани по групама од I-IV категорије, ако обављају више од једне
дјелатности у више издвојених просторија, основна такса се увећава за 100 %.
Таксена обавеза неће се посебно утврђивати таксеном обвезнику за дјелатности које се обављају у
пословном сједишту (иста пословна просторија).
Утврђену таксену обавезу, обвезници из члана 5., плаћају у двије једнаке рате и то: I рата најкасније до
28. фебруара (правна лица) и 31 март (предузетници) II рата најкасније до 30. јуна текуће године или
једнократно.
Обвезници посебне општинске таксе за ППЗ који своје пословање пријављују у другој половини године
(01.07.-31.12.) или своје пословање одјављују у првој половини године (до 30.06.) такса утврђена у ставу
1. овог члана умањује се за 50%.
Таксени обвезник обавезан је посебну општинску таксу за ППЗ плаћати за сваку годину док има
регистровану дјелатност на територији општине Шамац.
Рјешење о утврђеној таксеној обавези подлијеже промјени у случају промјене дјелатности која може
утицати на смањење или повећање таксене обавезе.
Промјена рјешења о утврђеној таксеној обавези врши се по службеној дужности а може се вршити и уз
подношење писменог захтјева таксеног обвезника.

Члан 7.
Задужења свих субјеката из члана 5. и 6. ове Одлуке, вршиће Одјељење за привреду.
Таксена обавеза се утврђује рјешењем у цјелокупном износу без обзира на датум настанка таксене
обавезе, а умањење се врши поравнањем уплаћеног износа код Одјељења за финансије, које врши и
праћење наплате.
Таксена обавеза престаје на основу приложеног доказа о одјави дјелатности, који се доставља у
оргиналу или овјереној фотокопији Одјељењу за финансије.
Члан 8.
Принудна наплата посебне општинске таксе за ППЗ врши се сходно одредбама важећих законских
прописа.
Члан 9.
Даном ступања на снугу ове Одлуке престаје да важи Одлука о уводјењу посебне
Општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и развој професионалне ватрогасне
јединицеШамац и за развој ватрогаства на подручју општине Шамац («Службени гласник општине
Шамац», број 4/03), Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за
обезбјеђење средстава за опремање и развој професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој
ватрогаства на подручју Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број:1/04), Одлука о
измјенама и допунама Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за
опремање и развој професионалне ватрогасне јединице у Шамцу и за развој ватрогаства на подручју
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05) и Одлука о измјенама и допунама
Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и развој
Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/06).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“, а
примјењиваће се од 01.01.2012. године.
Број: 07-022-233/2011
Дана, 29.11. 2011. године
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