
На основу члана 44.Пословника Скупштине општине Билећа („Службени гласник 

општинеБилећа“,број: 6/14 и 1/15), Комисија за статутарна питања,пословник и прописе, 

утврдилаје нови пречишћени текст Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник 

општине Билећа“,број:5/12, 3/16 и 3/18) у кијима је означен дан ступања на снагу 

наведених одлука 

 
Број:11.01/013-104/18 
Билећа,26.04.2018.године                                                                                                       
                                                                                                                   Предсједник 
                                                                                                Комисија за статутарна питања, 
                                                                                                          пословник  и прописе 
                                                                                                        Бранка Радмиловић с.р. 
 

 
 
 
 

О Д Л У К А 
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

                                                        (пречишћени текст ) 
 

Члан 1. 
 
(1)  Овом Одлуком утврђују се врсте, висина, рокови, начин плаћања комуналних такси, 
обвезници плаћања комуналних такси , те основи за ослобађање од обавезе плаћања 
комуналних такси на подручју општне Билећа. 
 

Члан 2. 
 
 (1) Комунална такса плаћа  се за коришћење права, предмета и услуга предвиђених        
Тарифом комуналних такси, која је саставни дио ове Одлуке. 
 (2) Комуналне таксе су приход буџета општине Билећа. 
 

Члан 3. 
 
 (1)  Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 
 

Члан 4. 
 
 (1) Обавеза плаћања комуналне таксе настаје даном почетка коришћења права, 
предмета или услуга за чије је коришћење прописана обавеза плаћања комуналне таксе. 
 (2) Ако наступе промјене које су од значаја за коришћење или престанак права, предмета 
или услуга за које је прописана обавеза плаћања комуналне таксе, нова обавеза или 
престанак обавезе плаћања, производи дејство првог дана наредног мјесеца у односу на 
насталу промјену. 
 

 
 



Члан 5. 
 
 (1)На подручју општине Билећа овом Одлуком прописују се комуналне таксе за: 
 
 
    1) коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и 
других публикација, 
    2) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, 
осим музике која се репродукује електронским и механичким средствима, 
    3) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и 
билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева, 
    4) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других 
објеката привременог карактера, као за картинг стазе, забавне паркове и циркусе, 
    5) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, 
    6) држање пловних објеката угоститељског или другог садржаја на Билећком језеру, 
    7) коришћење обале Билећког језера у пословне сврхе, 
    8) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 
просторијама. 
 

Члан 6. 
 
(1)Комуналне таксе из члана 5. тачка 5,6,7 и 8. ове Одлуке  утврђује се у годишњем 
износу, док се комуналне таксе из члан 5. тачка 1-4 ове Одлуке утврђује сразмјерно 
времену кориштења права , предмета и услуга. 
                                                           

Члан 7. 
 
 (1) Надлежни орган Општине по службеној дужности , односно по захтјеву странке а у 
складу са овом Одлуком, доноси рјешење којом утврђује обавезу плаћања комуналне 
таксе из члана 5. тачка 1.- 7. ове Одлуке. 
 (2) Обвезнок плаћања комуналне таксе из члана 5. тачка 8. ове Одлуке , дужан је 
пријавити таксену обавезу најкасније до 31. марта текуће године Пореској управи 
Републике Српске, а уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године. 
 

Члан 8. 
 
(1) Рјешењем којим је утврђена такса , поред износа таксе, таксени обвезник ће се 
обавезати да таксу уплати у одређеном року , да је дужан настале промјене које су од 
значаја за износ у року од 15 дана пријавити надлежном органу, те да приликом уплате 
таксе наведе временски период  („порески“период) на који се односи плаћање, као и врсту 
прихода. 
(2)Рјешење којим је утврђена комунална такса доставља се Одјељењу за финансије и 
Комуналној полицији. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Члан 9. 
 

(1)  Од плаћања комуналних такси ослобођени су: 
       
       1)институције Босне и Херцеговине, 
       2)органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединице локалне   
самоуправе, 
       3)акредитоване међународне организације, 
       4)дипломатска и конзуларна представништва, 
       5)организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској , 
       6)лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице     
погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца,  ратних војних инвалида и цивилне 
жртве рата. 
 
  Члан 10. 

 
              (1)  Лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице 

погинулих, умрлих, несталих и заробњених бораца , ратних војних инвалида и цивилних 

жртава рата , право на ослобађање остварују подношењем захтјева надлежном органу 

прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе. Рјешење о 

ослобађању доноси Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. 

Члан 11. 

           (1) Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе за таксену обавезу из 

члана 5. тачка 8. доставља се Пореској управи Републике Српске. 

Члан 12. 

         (1) Комунална такса из члана 5. тачка 1. не може се наплатити за коришћење 

простора на јавној површини ако се за исти простор већ плаћа закупнина у складу са 

посебним прописом. 

Члан 13. 

(1)Рјешење којим се утврђује обавеза плаћања комуналне таксе из члана 5.тачке 1.-7. ове 

Одлуке, доноси Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. 

(2)Против рјешења из става 1. овог члана, обавезник може изјавити жалбу Начелнику 

Општине у року и на начин прописан Законом о општем управном поступку. 

(3)Поступак утврђивања, контроле наплате комуналне таксе из члана 5. тачка 8. ове 

Одлуке, спроводи се у складу са прописима којима се уређује порески поступак. 

 

Члан 14. 

 

          (1) Инспекцијски надзор над спровођењем тачке 1. - 7. из члана 5. ове Одлуке, врши 

Комунална полиција, а надзор над спровођењем тачке 8. из члана 5. ове Одлуке, врши 

Пореска управа Републике Српске. 

 



Члан 15. 

 

          (1)Одјељење за финансије вршиће полугодишњи пресјек стања (извршених уплата) 

за комуналне таксе које се плаћају у годишњем износу из члана 5. тачке 5. ове Одлуке, и 

тромјесечни пресјек стања за комуналне таксе које се плаћају сразмјерно времену 

коришћења права, предмета или услуга за које је прописана обавеза плаћања комуналне 

таксе из члана 5. тачке 1,2,3,4,6,7. ове Одлуке, те списак обвезника који нису платили 

комуналну таксу доставити Комуналној полицији ради предузимања мјера из својих 

надлежности у складу са Законом о комуналној полицији. 

         (2)Принудна наплата комуналне таксе из члана 5. тачка 8. ове Одлуке, врши 

Пореска управа Републике Српске у складу са Законом о пореском поступку Републике 

Српске. 

 

Члан 16. 

            (1)   Ако таксени обавезник не плати таксену обавезу након опомене, Одјељење за 

финансије ће за неизмирене таксене обавезе утврђене за претходну годину, доставити 

списак обавезника надлежном општинском органу за покретање судског поступка, ради 

принудне наплате. 

 

Члан 17. 

            (1)Таксене обавезе из члана 5. тачка 1. - 7. ове Одлуке застаријевају истеком двије 

године од дана настанка обавезе, а на застарјелост таксено обавезе из члана 5. тачка 8. 

ове Одлуке примјењују се прописи којима се уређује порески поступак. 

 

Члан 18. 

            (1)Поступци покренути до ступања на снагу ове Одлуке, а који нису правоснажно 

окончани, окончаће се према одредбама ранијих Одлука о комуналним таксама . 

 

Члан 19. 

 

           (1)Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним 

таксама („Службени гласник општине Билећа“ број: 3/97 и 1/99). 

 

 

 

 

 



Члан 20. 

ТАРИФА  КОМУНАЛНИХ ТАКСА  

Тарифни број 1. 

          (1)За држање музике уживо и приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима плаћа се: 

а) у затвореним просторијама дневно...........................................................................30,00КМ 

б) у отвореним просторијама дневно.............................................................................50,00КМ 

Напомена: 

-таксени обвезници дужни су да Одјељењу за просторно уређење стамбено комуналне 

послове, најкасније 2 дана прије приређивања музичког програма , односно музичких 

манифестација , поднесу захтјев за издавање одобрења за држање музике- приређивање 

музичког програма ,односно музичких манифестација. У пријави се обавезно наводи врста 

музичког програма , те вријеме трајања истог. Такса се обрачунава посебним рјешењем. 

-образац пријаве за разрез комуналне таксе из овог тарифног броја прописује Начелник 

одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове општине Билећа. 

 

Тарифни број 2. 

1)За заузимање јавне површине камионом за продају робе плаћа се дневно 

..........................................................................................................................................10,00 КМ 

2)За постављање тезги, пултова , столова гондола, покретних колица, витрина , аутомата 

, бижутерије ван пословног објекта и слично , плаћа се мјесечно (сезонски три 

мјесеца)............................................................................................................................20,00КМ 

3)За  постављање столова испред угоститељских објеката  и објеката  друштвеног 

стандарда плаћа се мјесечно по столу.........................................................................20,00 КМ 

4)За постављање забавних радњи (рингишпил и слично) за сваки цијели и започети м2 

кориштеног простора дневно , плаћа.............................................................................0,30 КМ 

5)За постављање киоска за продају хљеба , пецива , воћа, поврћа и других прехрамбених 

производа, плаћа се годишње.....................................................................................150,00 КМ 

6)За постављање столова за продају разгледница , улазнице за разне приредбе и  слично 

за сваки започети м2 или цијели плаћа се дневно........................................................2,00 КМ. 

 

 

 



НАПОМЕНА: 

Уплата таксе по овом тарифном броју врши се приликом издавања рјешења о заузимању 

јавне површине односно тротоара , од стране Одјељења за просторно уређење стамбено 

комуналне послове. 

 

Тарифни број  3. 

 

1)За држање домина и комплета карата у угоститељским објектима плаћа се 

годишње..........................................................................................................................20,00 КМ 

 2 ) За билијар плаћа се годишње.................................................................................50,00 КМ 

3)Салони забаве плаћа се годишње...........................................................................200,00 КМ 

4)За куглану плаћа се годишње..................................................................................200,00 КМ 

5)За флипер (један) годишње се плаћа.....................................................................100,00 КМ 

6)За остале игре плаћа се годишње..........................................................................200,00 КМ 

НАПОМЕНА: 

Такса по овом тарифном броју плаћа корисник средстава за игру без обзира у чијем су 

средства власништву , а обавезан је посједовати рјешење (одобрење) надлежног органа 

за држање средстава за игру. 

Тарифни број 4. 

(1)За свако истакнуто пословно име правног лица или предузетника плаћа се годишње и 

то: 

1) Дистрибуција нафте и нафтних деривата...........................................................2.000,00 КМ 

2) Дистрибуција плина -плинске пумпе.......................................................................500,00 КМ 

3) Производња електричне енергије (сједиште)...................................................20.000,00 КМ 

4) Производња електричне енергије - соларне и мини електране........................1.000,00 КМ 

5. а) Соларне електране до 50 КW.............................................................................200,00 KM 

    б) Соларне електране од 50 КW до 200 KW..........................................................600,00 KM 

в) Соларне електране од 200 КW  до 1000 КW ......................................................1.000,00 КМ 

6) Пренос електричне енергије..............................................................................10.000,00 КМ 

7) Дистрибуција и трговина електричном енергијом..............................................5.000,00 КМ 



8) Производња  алкохолних пића и пива................................................................1.000,00 КМ 

9) Производња  безалкохолних пића.......................................................................1.000,00 КМ 

10)   а) Производња у области металне индустрије до 10 радника........................400,00 КМ 

        б) Производња у области металне индустрије од 10 до 30 радника............1.500,00 КМ 

        в) Производња у области металне индустрије преко 30 радника.................3.000,00 КМ 

11) Производња у области хемиске  индустрије................................................... .5.000,00 КМ 

12) Производња и услуге из области грађевинарства (до 10 радника)..................400,00 КМ  

13) Производња и услуге из области грађевинарства (преко 10 радника)...........1.000,00КМ 

14) Изградња и одржавање путева..........................................................................2.000,00 КМ 

15) Резање и промет грађе..........................................................................................600,00 КМ 

16) Каменорезачка дјелатност......................................................................................500,00КМ  

17) Телекомуникације и мобилна телефонија.........................................................6.000,00 КМ 

18) Поштанске услуге................................................................................................2.000,00 КМ 

19) Банкарство...........................................................................................................5.000,00 КМ 

 20) Микрокредитне организације.............................................................................3.000,00 КМ 

 21) Осигурање и реосигурање..................................................................................2.500,00КМ 

 22) Шпедитерске услуге............................................................................................1.000,00КМ 

 23) Игре на срећу и то: 

           а) лутрија, лото , спортска прогноза ТВ бинго..............................................2.000,00 КМ 

           б) казино,спортске кладионице.....................................................................3.000,00 КМ 

 24) Трговина на велико лијековима........................................................................3.000,00 КМ 

 25) Апотеке-фармацеутска......................................................................................1.000,00 КМ 

 26) Апотека -поњопривредна.....................................................................................200,00 КМ 

 27) Тржни центри, маркети, робне куће и салони намјештаја..............................1.000,00 КМ 

 28) Минимаркети.........................................................................................................200,00 КМ 

 29) Меснице................................................................................................................500,00 КМ 



 30) Трговина на велико, стовариште грађевинског материјала..........................1.000,00 КМ 

 31)Трговине на мало (цвјећаре, продавнице обуће, продавнице текстила,      

парфимерије, продавнице погребне опреме, златаре, продавнице сатова, продаја и 

сервис мобилних телефона и опреме).......................................................................200,00 КМ 

 32)Трговина на мало која се обавља у киосцима, тезгама и објектима до 10м2....100,00 КМ 

 33) Угоститељство хотели.......................................................................................1.000,00 КМ 

 34) Угоститељство- мотели.....................................................................................1.000,00 КМ 

 35) Свадбени салони.................................................................................................1.500,00КМ 

36) Угоститељство - остали објекти (ћевабџинице, млијечни ресторани,сластичарне, 

бурегџинице , пекаре и продаје пецива.......................................................................200,00КМ 

37) Самосталне занатске радње: аутомеханичарске,аутолимарске, 

аутоелектричарске,штампарије, прецизни механичари, електричари, радио и ТВ 

механичари, машинбравари, водоинсталатери, фотографи, фризери, стаклоресци, 

козметицарске и фризерско-козметицарске, хемиске чистионе, вулканизери и 

аутопраонице................................................................................................................100,00 КМ 

38) Аутосалони..............................................................................................................500,00 КМ 

 39) Ауто-отпад..............................................................................................................200,00 КМ 

40) Превоз робе и путника моторним возилима........................................................500,00 КМ 

41) Превоз путника такси аутомобилима и аутошколе.............................................400,00 КМ 

42) Нотари и судски тумачи......................................................................................2.000,00 КМ 

43)Адвокатска дјелатност и агенције (финансијске услуге и промет 

некретнина)...................................................................................................................500,00 КМ 

44) Агенције за учење страних језика.........................................................................200,00 КМ 

45) Приватне љекарске и стоматолошке ординације...............................................300,00 КМ 

46) Остале непоменуте дјелатности...........................................................................200,00 КМ 

 47) Текстилна индустрија-мали погон до 30 радника...............................................200,00 КМ 

48) Текстилна индустрија од 30 до 100 радника........................................................400,00 КМ 

49) Текстилна индустрија-већи погон преко 100 радника......................................1.000,00 КМ 

50) Мали погон металне производње до 5 радника..................................................400,00 КМ 

51) Мљекарска производња ....................................................................................1.000,00 КМ 



         

 

НАПОМЕНА: 

- Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења 

надлежног органа дужан је да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља 

дјелатност истакне пословно име. 

 

- Под појмом „пословно име“ у смислу ове Одлуке, сматра се сваки истакнути назив 

или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. 

 

- Предузећа која имају сједиште на подручју општине Билећа за пословне јединице 

и друге облике предузећа на подручју Општине плаћају комуналну таксу у пуном 

износу само за сједиште предузећа, а за пословне јединице и друге облике 

предузећа плаћају таксу умањену за 50% од износа утврђеног овим Тарифним 

бројем. 

 

- Уколико физичко лице обавља дјелатност угоститељства или трговине у више 

објеката на подручју општине Билећа, плаћа таксу утврђену овим Тарифним 

бројем само за један објекат, а за остале објекте у износу умањеном за 50%. 

 

- Фирме у фази мировања плаћају 10% годишње таксе за истакнуту фирму док се 

налазе у статусу мировања. 

 

- Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог 

обавезника, такса се плаћа само за једно име. 

 

- Пословно име истиче се најкасније даном почетка обављања дјелатности. 

 

- Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса 

по тарифном броју 4. Одлуке дужан је у року од 15 дана од дана почетка 

обављања дјелатности пријавити таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до 

краја календарске године и уплатити утврђени износ таксе до краја године. 

 

- Порески обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу 

у складу са чланом 7. став 2. ове Одлуке, има право на поврат више уплаћеног 

износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, у складу са 

прописима којима се уређује порески поступак.  

 

 

 



Тарифни број 5. 

(1)     а) За рекламе које се истичу поред путева, тротоара и слично величине до метра   

квадратног-једнострано.................................................................................................60,00 КМ 

            б) За рекламе које се истичу поред путева , тротоара и слично величине преко 

метра квадратног-једнострано......................................................................................70,00 КМ 

            в) За рекламе које се истичу поред путева ,тротоара и слично величине до метра 

квадратног-двострано....................................................................................................70,00 КМ 

            г) За рекламе које се истичу поред путева,тротоара и слично величине преко 

метра квадратног - двострано.....................................................................................100,00 КМ 

            д) За свјетлеће рекламе које се истичу поред путева, тротоара и 

слично............................................................................................................................120,00 КМ 

2) За билборде (годишње)...........................................................................................700,00 КМ 

3) За изградњу ПТТ, подземних и надземних водова............................................1.000,00 КМ 

4) За изградњу базних станица мобилне телефоније и кабловске  

телевизије..................................................................................................................3.000,00 КМ 

 5) За прекопавање асвалтираних улица и тротоара по метру дужном....................10,00 КМ 

 6) За прекопавање паркова и зелених јавних површина по дужном метру...............5,00 КМ 

Тарифни број 6. 

        (1) За привремени боравак у хотелима , мотелима , камповима, преноћиштима , 

кућној радиности, плаћа се такса и то: 

           1)За домаће госте.................................................................................................1,00 КМ 

           2)За стране госте..................................................................................................2,00 КМ 

 

Тарифни број 7. 

 

(1)  За држање угоститељских пловних објеката, као и пловних објеката који се користе у 

друге пословне сврхе на Билећком језеру, плаћа се комунална такса у износу од: 

1)Пловна постројења угоститељско туристичке дјелатности са пратећим објектима и 

пловним средствима..................................................2,00КМ/м2 мјесечно(сезонски 3 мјесеца) 

2)Рибњаци......................................................................................10,00КМ по кавезу годишње, 

3)Кориштење обале Билећког језера у угоститељско- туристичке сврхе плаћа се 

мјесечно.........................................................................................................................2,00КМ/м2 



4)За објекте остале намјене плаћа се годишње........................................................5,00КМ/м2 

Члан 21. 

Ова одлука ступила  је на  снагу дана  21.05.2012.године,односно 28.03.2016 године и  

26.04.2018. године , а биће објављена у „Службеном гласнику општине Билећа“ 

 

 

 


