ТАРИФА
комуналних такси
Taрифни број 1.
а) За привремено заузимање дијела јавне површине испред пословног простора у сврху
постављања столова и столица за љетну башту ради пружања угоститељских услуга плаћа се
мјесечно по столу комунална такса у износу од 20КМ.
Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и физичка лица која привремено користе дио јавне
површине у пословне сврхе за постављање столова и столица за љетну башту.
Такса се по овом тарифном броју плаћа у пуном износу за период од 15. априла до 15. октобра, а у
осталим мјесецима износ се умањује за 70% утврђене цијене ове таксене тарифе.
б) за постављање привремених тезги за продају: сувенира, наочара, цвијећа, лутрије, бижутерије,
сјеменки, кокица, кестења и сл. и постављање-излагање продајних артикала и рекламних
реквизита испред трговачких и угоститељских објеката плаћа се комунална такса мјесечно у износу
од 20 КМ.
г) за све остале дјелатности које нису напријед наведене плаћа се као у претходној подтачки.
д) за извођење грађевинских радова који изискују раскопавање улица, плочника, паркова и других
јавних површина плаћа се комунална такса дневно и то:
2

1. за радове на подземним и надземним инсталацијама и сличним објектима по m раскопане
јавне површине (паркови, улице, тротоари) 5 КМ
2
2. за заузимање 1 m јавне површине и тротоара за вријеме грађења 0,40 КМ
3.
Плаћање обавезе из претходне подтачке настаје од дана добијања одобрења за прекопавање
односно заузимање јавне површине.
Тарифни број 2
За постављање реклама и рекламних паноа на јавним и другим површинама плаћа се:
1. рекламни панои:
а) неосвјетљени годишње:
-

2

до 1 m ............................................ 60,00 КМ
2
преко 1m ........................................ 70,00 КМ
2
до 1 m двострано........................... 70,00 КМ
2
преко 1 m двострано.................. 100,00 КМ

б) свјетлећи годишње:
- до 1 m
једнострано - 120,00 КМ
2

двострано -

160,00 КМ

преко 1 m

2

Једнострано - 160,00 КМ
Двострано - 200,00 КМ

2. рекламе на стубовима јавне расвјете:
неосвјетљене - 60,00 КМ годишње
освијетљене - 120,00 КМ годишње
3. билборди
а) несвијетлећи, годишње
једнострано - 500,00 КМ
двострано - 700,00

КМ

б) свјетлећи, годишње
једнострано двострано -

800,00 КМ
1 000,00 КМ

в) звучни билборди 1500,00

КМ.
Тарифни број 3

За коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и
обиљеженим мјестима одређеним за то, а на којим је успостављена наплата примјењују се
одредбе Правилника о условима начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на
јавним паркиралиштима на подручју општине Билећа.
1. Резервација паркинга плаћа се :
-

за правна лица 100,00 КМ/мјесечно
за физичка лица 50,00 КМ/мјесечно

2. За коришћење једног мјеста на такси стајалишту плаћа се мјесечно 10,00 КМ.
Тарифни број 4
За свако истакнуто пословно име правног лица или предузетника плаћа се комунална такса у
годишњем износу и то:
Из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Дјелатност трговине електричном енергијом.......................................................10.000,00 КМ
Дјелатност производње електричне енергије oд 1 до 20 МW.............................10.000,00 КМ
Дјелатност производње електричне енергије oд 20 до 50МW............................15.000,00 КМ
Дјелатност производње електричне енергије преко 50МW................................20.000,00 КМ
Дјелатност производње електричне енергије до 50kW............................................200,00 KM
Дјелатност производње електричне енергије oд 50kW до 200kW..........................400,00 KM
Дјелатност производње електричне енергије oд 200 kW до 500 kW....................1.000,00KM
Дјелатност производње електричне енергијеод 500 kW до 1000kW...................1.500,00 KM
Дјелатност дистрибуције електричне енергије.....................................................10.000,00 КМ
Дјелатност преноса електричне енергије.............................................................15.000,00 КМ
Дјелатност банкарства ............................................................................................5.000,00 КМ
Осигурање и реосигурање.......................................................................................2.500,00 КМ
Микрокредитне организације...................................................................................3.000,00 КМ
Мјењачнице..................................................................................................................300,00 КМ
Издвојени банкомати............................................................................................... 1.000,00 КМ
Поштанске услуге....................................................................................................2.000,00 КМ
Телекомуникације и мобилна телефонија..............................................................7.000,00 КМ
Бензинске пумпе 1. зона.........................................................................................3.500,00 КМ
Бензинске пумпе 2. зона.........................................................................................2.500,00 КМ
Бензинске пумпе 3. зона.........................................................................................1.500,00 КМ
Плинске пумпе............................................................................................................500,00 КМ

-

22. Самосталне занатске радње: аутомеханичарске ,аутолимарске, аутоелектричарске,
штампарије, прецизни механичари, електричари, радио и ТВ механичари, машинбравари,
водоинсталатери, фотографи, фризери, стаклоресци, козметицарске и фризерскокозметицарске, хемиске чистионе, вулканизери аутопраонице ............................ 100,00 КМ
23. Стоваришта ...............................................................................................................1000,00 КМ
24. Продавнице ............................................................................................................... .200,00 КМ
25. Робне куће, маркети са прехрамбеном и осталом робом, супермаркети, тржни центри,
козметички маркети, салони намјештаја са и без додатне мјешовите робе
....................................................................................................................................1.000,00 КМ
26. Меснице........................................................................................................................500,00 КМ
27. Стоматолошке и љекарске ординације ....................................................................200,00 КМ
28. Угоститељски објекти:
- Кафеи, бифеи, барови.............................................................................................200,00 КМ
- Ресторани или угоститељски објекти у којима се послужује храна (осим
дезерта).....................................................................................................................500,00 КМ
29. Апотеке:
- Здравствене ..........................................................................................................1.000,00 КМ
- Пољоприведне .........................................................................................................200,00 КМ
30. Област производње и услуга (узима се у обзир приход који је правно лице остварило на
годишњем нивоу у години која је предходила години обрачуна):
- до 500.000,00 КМ прихода ......................................................................................300,00 КМ
- од 500.000,00 КМ до 2.000.000 КМ прихода .......................................................1.000,00 КМ
- од 2.000.000 КМ до 5.000.000КМ прихода...........................................................2.000,00 КМ
- од 5.000.000 КМ до 10.000.000 КМ прихода........................................................4.000,00 КМ
- преко 10.000.000 КМ прихода..............................................................................6.000,00 КМ
31. Кладионице и игре на срећу ..................................................................................4.000,00 КМ
32. Лутрије.......................................................................................................................2.000,00 КМ
33. Хотели.......................................................................................................................1.000,00 КМ
34. Мотели..........................................................................................................................800,00 КМ
35. Свадбени салони ....................................................................................................1.500,00 КМ
36. Диско и ноћни барови..................................................................................................600,00 КМ
37. Аутосалони ...............................................................................................................1.000,00КМ
38. Ауто плац (отворени)...................................................................................................800,00 КМ
39. Ауто отпад....................................................................................................................200,00 КМ
40. Шпедитерске услуге..................................................................................................1000,00 КМ
41. Превоз путника (такси)................................................................................................200,00 КМ
42. Ауто школа...................................................................................................................400,00 КМ
43. Фитнес центри .............................................................................................................100,00 КМ
44. Превоз робе и услуга моторним возилима ;
од 1 до 2 возила..............................................................................................................250,00 КМ
од 3 до 5 возила............................................................................................................. 500,00 КМ
од 6 до 10 возила............................................................................................................750,00 КМ
преко 10 возила............................................................................................................1.000,00 КМ
45. Хемијска индустрија.................................................................................................5.000,00 КМ
46. Мљекарска производња.......................................................................................... 1.000,00 КМ
47. Адвокатске канцеларије..............................................................................................500,00 КМ
48. Нотари и судски тумачи...........................................................................................2.000,00 КМ
49. Остали,изузев заједница етажних власника, удружења и фондација................. 200,00 КМ

