На основу члана 2. став (1) и члана 7. Закона о комуналним таксама ( „Службени гласник
Републике Српске“. број: 4/12, 123/20) и на основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник Репблике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), и члана 35. Статута
Општине Билећа ( „Службени гласник Општине Билећа“, број 6/17), Скупштина Општине Билећа
на својој III Редовној сједници одржаној дана 22.3.2021.године, донијела је
ОДЛУКУ
о комуналним таксама
I
За финансирање заједничке комуналне потрошње на подручју општина Билећа уводе се
комуналне таксе.
Овом Одлуком се утврђују: врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања
комуналне таксе.
II
Таксе се плаћају за:
1.

коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других
публикација,

2.

истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда поред
ауто-путева, магистралних и регионалних путева,

3.

коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом скупштине јединице локалне самоуправе.

4.

истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.
III

Јавним површинама, у смислу ове одлуке, сматрају се површине утврђене планском
документацијом града, које су доступне свим корисницима под једнаким условима (улице, тргови,
јавни пролази, јавна степеништа, мостови, подвожњаци, надвожњаци, паркинг простори, тротоари,
стајалишта јавног превоза, пијаце, паркови, травњаци, површине за рекреацију и слично).
Другим површинама у смислу ове одлуке сматрају се површине које нису јавне, а видљиве су са
јавних површина и користе се за оглашавање постављањем објеката, односно средстава за
оглашавање.
IV
Заузимање јавне површине, као и висину таксе за заузимање јавне површине утврђује рјешењем
Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове, на основу одговарајућег акта,
сагласно одредбама ове одлуке.
Права и обавезе која проистичу из претходног става су непреносиви на друга правна и физичка
лица.
V
Границе зона из Тарифа комуналних такси идентичне су границама зона утврђеним одредбама
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.

VI
Висина комуналне таксе за заузимање јавних површина које су додијељене непосредном
погодбом утврђује се Тарифом комуналних такси (у даљем тексту: Тарифа), која је саставни дио
ове Одлуке.
Висина комуналне таксе за заузимање јавних површина које су додијељене након проведеног
поступка јавног оглашавања утврђују се на основу цијене добијене након проведеног поступка
2
лицитације, уз напомену да почетна цијена m јавне површине која се додјељује у поступку јавног
оглашавања не може бити нижа од цијене утврђене Закључком начелника општине о висини
2
цијене по m за заузимање јавне површине.
Висина осталих комуналнх такси из тачке 2. Одлуке утврђује се Тарифом комуналних такси ( у
даљем тексту:Тарифа), која је саставни дио ове Одлуке.

VII
Одјељење за финансије вршиће полугодишњи пресјек стања (извршених уплата) за комуналне
таксе које се плаћају у годишњем износу из члана 2. тачке 2. 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 2. тачке 1), 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.
Принудна наплата комуналне таксе из члана 2. тачка 4. ове Одлуке, врши Пореска управа
Републике Српске у складу са Законом о пореском поступку Републике Српске.
VIII
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.
IX
Таксене обавезе из члана 2. тачка 1. - 3. ове Одлуке застаријевају истеком двије године од дана
настанка обавезе, а на застарјелост таксене обавезе из члана 2. тачка 4. ове Одлуке примјењују се
прописи којима се уређује порески поступак.
Под истакнутом фирмом у смислу одредаба овог тарифног броја подразумјева се свака ознака или
натпис који означава да одређено правно и физичко лице обавља дјелатност или занимање,
изузев изузетих по члану 8. Закона о комуналним таксама. Уколико таксени обвезник обавља више
дјелатности на мјесту истакнуте фирме плаћа таксу из дјелатности за коју је прописана већа
таксена тарифа.
Такса се плаћа од дана издавања одобрења за рад сразмјерно броју мјесеци до краја календарске
године, а таксена обавеза се пријављује 15 дана од дана почетка обављања дјелатности.
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.
X
(1) Од плаћања комуналних такси утврђених Законом о комуналним таксама, ослобађају се:
а) институције Босне и Херцеговине,
б) органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединица локалне самоуправе,
в) акредитоване међународне организације,
г) дипломатска и конзуларна представништва,
д) удружења од јавног интереса за Републику Српску, а којима је то својство признато у складу са
актом којим се уређује дођела и престанак статуса удружења од јавног интереса,
ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице погинулих,
умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата, 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,
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.
(2) Право на ослобађање у случајевима из става 1. тачка ђ) овог члана остварује се подношењем
захтјева надлежном органу јединице локалне самоуправе на чијем подручју је прописана таксена
обавеза, прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
(3) Јединица локалне самоуправе рјешење о ослобађању од плаћања комуналне таксе доставља
Пореској управи Републике Српске..
(4) Актом о утврђивању комуналне таксе јединице локалне самоуправе могу да утврде и друге
случајеве ослобађања од плаћања комуналних такса обвезнику који:
а) обавља нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности,
б) се бави старим традиционалним занатима,
в) први пут покреће привредну или услужну дјелатност, уколико је обвезник предузетник,
г) запосли нове раднике, уколико је обвезник предузетник и
д) је корисник права из социјалне заштите.

XI
Такса по тарифним бројевима из ове Одлуке плаћа се на трансакциони рачун Буџета Општине
Билећа (број општине 006) према врсти прихода како слиједи:
тарифни број 1
тарифни број 2
тарифни број 3
тарифни број 4

722 314
722 318
722 319
722 312

XII
Надзор над спровођењем ове Одлуке у тарифама од 1-3 врши надлежни орган општине Билећа, а
надзор над тарифом број 4 спроводи Пореска управа РС подручна јединица Билећа.
XIII
Ступањем на снагу овe Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама-Пречишћени текст
(„ Службени гласник општине Билећа “ бр.: 3/18 и 4/19).

XIV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Билећа“.
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