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ГРАД БИЈЕЉИНА   О Д Л У К А 
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
- неслужбени пречишћени текст -  Члан 1. 

 Комуналне таксе се плаћају за коришћење права, предмета и услуга који су 
утврђени Тарифом комуналних такса (у даљем тексту: "Тарифа") која је саставни 
дио ове Одлуке, у складу са Законом о комуналним таксама. 

 Члан 2. 
 На подручју града Бијељина утврђују се комуналне таксе за: 

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

б) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним 
скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким 
средствима 

в)  истицање реклама  на  јавним  и  другим  површинама, осим  рекламних 
паноа и билдборда поред магистралних и регионалних путева 

г)  коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или 
других објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забаве, паркове и 
циркусе 

д) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија 
ђ) држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води 
е) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води 
ж) коришћење ријечне обале у пословне сврхе 
з) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних 

возила на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине 
града 

и) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 
просторијама. 

 
 Члан 3. 
 Поред ослобађања од плаћања комуналних такси утврђеним Законом о 
комуналним таксама, ослобађају се плаћања комуналне таксе за истицање пословног 
имена у првој години од свог оснивања, самостални предузетници уколико први пут 
покрећу привредну или услужну дјелатност. 

Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се 
предузетници у својству самосталног занимања који су стекли статус старих заната. 

Захтјев за ослобађање комуналне таксе за истицање пословног имена подноси 
се надлежном Одјељењу за привреду Градске управе Града Бијељина, прије истека 
рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.  
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Надлежно одјељење доноси рјешење о ослобађању од плаћања таксе и 
доставља га Пореској управи Републике Српске, Подручна јединица Бијељина. 

(Измјене, Сл. гл. 5/17) 
 

Члан 4. 
 Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање моторних 
возила и њихових приколица, на мјестима одређеним од стране надлежног органа, 
врши овлашћено правно лице према уговору који закључује са Градом. 

Наплаћена комунална такса из става 1. овог члана намијењена је за 
заједничку комуналну потрошњу. 

 Члан 5. 
 Организациона јединица Градске управе града Бијељина надлежна за 
комуналне послове појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне 
таксе из члана 2. тачке од а) до з) ове Одлуке, у складу са законом и Тарифом. 

Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 2. тачка 
и) ове Одлуке, спроводи се у складу са прописима о пореском поступку. 

Општинском занатско-предузетничком удружењу издваја се 1,5% од 
наплаћеног износа на име комуналних такси за истицање пословног имена правног 
лица или предузетника на пословним просторијама. 

 Члан 6. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним 
таксама ("Службени гласник општине Бијељина", број: 9/05, 3/06, 8/06, 22/06, 13/07, 
19/07, 20/07, 23/07, 32/07, 4/08, 19/08, 22/08, 29/08, 34/08, 8/09, 14/09, 23/09, 26/09, 
5/10, 21/10, 23/10, 3/11,12/11, 19/11 и 27/11) као и пречишћени текстови Одлуке о 
комуналним таксама објављени у "Службеном гласнику општине Бијељина", број: 
12/09 и 7/11. 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступила је на снагу дана 07. марта 2012. године ("Службени 
гласник општине Бијељина", бр. 6/12),  дана 06. маја 2013. године  ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 13/13), дана 07. јануара 2014. године ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 27/13), дана 01. априла 2014. године ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 5/14), дана 24. марта 2015. године ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 5/15), дана 15. априла 2016. године ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 07/16), дана 25. маја 2016. године ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 12/16), дана 08. децембра 2016. године ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 30/16), дана 23. марта 2017. године ("Службени 
гласник Града Бијељина" бр. 5/17), дана 03. маја 2017. године ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 9/17, дана 07. јула 2017. године ("Службени 
гласник Града Бијељина" бр. 14/17), дана 01. јануара 2018. године ("Службени 
гласник Града Бијељина", бр. 27/17) са Исправком Одлуке објављена у 
"Службеном гласнику Града Бијељина" бр. 1/18, дана 05. априла 2018. године 
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("Службени гласник Града Бијељина", бр. 7/18), дана 05. јуна 2018. године 
("Службени гласник Града Бијељина", бр. 12/18), дана 03. августа 2018. године 
("Службени гласник Града Бијељина", бр. 17/18), дана 15. фебруара 2019. године 
("Службени гласник Града Бијељина", бр. 03/19), дана 08. маја 2019. године 
("Службени гласник Града Бијељина", бр. 9/19), дана 04. јануара 2020. године 
("Службени гласник Града Бијељина", бр. 24/19) и дана 27. јуна 2020. године 
("Службени гласник Града Бијељина", бр. 35/20). 

 
Самосталан члан 

Члан   5. 
 

Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 30 дана сачини пречишћен текст 
Одлуке о комуналним таксама. 

 
Самостални члан објављен у Сл. гл. бр. 7/18, 12/18 и 9/19   

Т А Р И Ф А 
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА  ТАРИФНИ БРОЈ      1  
Заузимање јавне површине, односно простора испред пословних просторија 

(дневно се плаћа): 
а) За заузимање јавних површина постављањем тезги и сталака за продају, 

апарата и конзерватора за сладолед, апарата за припрему прехрамбених производа 
који се припремају на лицу мјеста (кокице, кестен, кукуруз и сл.) и сл. дневно се 
плаћа по 1м2: 

- у првој зони.....................................................................................   2,00 КМ 
- у другој зони....................................................................................  1,80 КМ 
- у трећој зони.....................................................................................  1,50 КМ 
- у четвртој зони................................................................................   1,30 КМ 
- у петој зони......................................................................................  1,10 КМ 
- у шестој зони..................................................................................... 0,90 КМ 

 
За заузимање јавних површина за постављање самоуслужних апарата за 

продају производа или пружање услуга (банкомати, апарати за продају штампе, 
напитака, кондиторских производа и сл.) дневно се плаћа по 1м2: 

- у првој зони.....................................................................................   2,50 КМ 
- у другој зони....................................................................................  2,30 КМ 
- у трећој зони.....................................................................................  2,00 КМ 
- у четвртој зони................................................................................   1,80 КМ 
- у петој зони......................................................................................  1,60 КМ 
- у шестој зони..................................................................................... 1,00 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку а): 
За дио прве стамбено-пословне зоне, означене као „екстра зона“,  висина 

комуналне таксе додатно се увећава за 20%. 
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За заузимање јавних површина за постављање тезги, сталака за продају, 
апарата и конзерватора за сладолед, апарата за припрему прехрамбених 
производа који се припремају на лицу мјеста (кокице, кестен, кукуруз и сл.) у 
периоду до 31.12.2020. године умањује се утврђени износ комуналне таксе за 50% 
од износа утврђеног овим Тарифним бројем, а у циљу санације посљедица у 
привреди узрокованих пандемијом Корона вируса  COVID 19. 

(Допуна, Сл. гл. 35/20) 
 Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а 

плаћа се унапријед мјесечно у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу. 
(Измјена, Сл. гл. 17/18) 

 б) За заузимање јавних површина за постављање привремених објеката – 
киоска и  самосталних послових објеката површине до 10,00m2  мјесечно се плаћа по 
1м2: 

- у првој зони......................................................................................   40 КМ 
- у другој зони......................................................................................  35 КМ 
- у трећој зони......................................................................................  30 КМ 
- у четвртој зони.................................................................................   25 КМ 
- у петој зони........................................................................................  20 КМ 
- у шестој зони...................................................................................... 15 КМ 
 

За заузимање јавних површина за постављање привремених објеката – киоска 
и  самосталних послових објеката површине од 10,01m2  до 20,00m2  мјесечно се 
плаћа по 1м2: 

- у првој зони......................................................................................   22 КМ 
- у другој зони......................................................................................  20 КМ 
- у трећој зони......................................................................................  15 КМ 
- у четвртој зони.................................................................................   13 КМ 
- у петој зони........................................................................................  12 КМ 
- у шестој зони...................................................................................... 10 КМ 

 
 За заузимање јавних површина за постављање привремених самосталних 

послових објеката површине преко 20,00m2  мјесечно се плаћа по 1м2: 
- у првој зони......................................................................................   20 КМ 
- у другој зони......................................................................................  18 КМ 
- у трећој зони......................................................................................  13 КМ 
- у четвртој зони.................................................................................   12 КМ 
- у петој зони........................................................................................  10 КМ 
- у шестој зони.....................................................................................    8 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку б): 
За дио прве стамбено-пословне зоне, означене као „екстра зона“ као посебно 

погодан за грађење,  висина комуналне таксе додатно се увећава за 20%. 
 
За заузимање јавних површина за постављање привремених објеката – 

киоска и  самосталних послових објеката у периоду до 31.12.2020. године 
умањује се утврђени износ комуналне таксе за 50% од износа утврђеног овим 
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Тарифним бројем, а у циљу санације посљедица у привреди узрокованих 
пандемијом Корона вируса  COVID 19. 

(Допуна, Сл. гл. 35/20)  Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а 
плаћа се унапријед мјесечно у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу. 

Измјена, Сл. гл. 24/19  
в) За привремено постављање монтажних објеката  (гаража) плаћа се 

мјесечно по 1м²..................................................................................................... 2,00 КМ. 
 

 НАПОМЕНА уз тачку в): 
             Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу.  

г) За постављање љетних башта испред угоститељских радњи, кафана, 
посластичарница као и за постављање самосталних барова на јавним површинама у 
периоду од 01. маја до 30. септембра плаћа се дневно по 1м2: 

 
- у првој зони:  до 10м2 .........................................................................................0,50КМ  од 10м2 до 100м2..........................................................................0,60КМ  преко 100м2.................................................................................0,70КМ 

 
- у другој зони:  до 10м2 .........................................................................................0,40КМ  од 10м2 до 100м2..........................................................................0,50КМ  преко 100м2.................................................................................0,60КМ 

 
- у трећој зони:  до 10м2 .........................................................................................0,35КМ  од 10м2 до 100м2..........................................................................0,45КМ  преко 100м2.................................................................................0,55КМ 

 
- у четвртој зони:  до 10м2 .........................................................................................0,30КМ  од 10м2 до 100м2..........................................................................0,40КМ  преко 100м2.................................................................................0,50КМ 

 
- у петој зони:  до 10м2 .........................................................................................0,25КМ  од 10м2 до 100м2..........................................................................0,35КМ  преко 100м2.................................................................................0,45КМ 

 
- у шестој зони:  до 10м2 .........................................................................................0,20КМ 
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 од 10м2 до 100м2..........................................................................0,30КМ  преко 100м2.................................................................................0,40КМ 
НАПОМЕНА уз тачку г): 
За дио прве стамбено-пословне зоне, означене као „екстра зона“,  висина 

комуналне таксе додатно се увећава за 20%. 
Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а 

плаћа се унапријед мјесечно у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу. 
За постављање љетних башта испред угоститељских радњи, кафана, 

посластичарница са изграђеним подијумима од бетона, дрвета и барок плоча на 
зеленој површини, у периоду од 01. актобра текуће до 30. априла наредне године 
плаћа се 30% од наведеног износа. 

Комунална такса за затворени тип баште се обрачунава укупно за цијелу 
башту, с тим што се у периоду од 01. октобра текуће до 30. априла наредне године 
наплаћује 50% од цијене утврђене Одлуком о комуналним таксама.“ 

 (Измјена, Сл. гл. 03/19) 
 За заузимање јавних површина постављањем љетних башта испред угоститељских објеката, кафана, посластичарница и сл. у периоду до 31.12.2020. године умањује се утврђени износ комуналне таксе за 80% од износа утврђеног овим Тарифним бројем, а у циљу санације посљедица у привреди узрокованих пандемијом Корона вируса  COVID 19. 

(Допуна, Сл. гл. 35/20) 
  д) За заузимање јавних површина испред самосталних трговинских, 
угоститељских и других радњи за постављање витрина, тезги или других објеката за 
излагање робе дневно се плаћа по 1м2: 

- у првој зони.....................................................................................   1,50 КМ 
- у другој зони....................................................................................  1,40 КМ 
- у трећој зони.....................................................................................  1,30 КМ 
- у четвртој зони................................................................................   1,20 КМ 
- у петој зони......................................................................................  1,10 КМ 
- у шестој зони..................................................................................... 1,00 КМ 
. 

НАПОМЕНА уз тачку д): 
За дио прве стамбено-пословне зоне, означене као „екстра зона“,  висина 

комуналне таксе додатно се увећава за 20%. 
За заузимање јавних површина испред самосталних трговинских, 

угоститељских и других радњи за постављање витрина, тезги или других 
објеката за излагање робе у периоду до 31.12.2020. године умањује се утврђени 
износ комуналне таксе за 50% од износа утврђеног овим Тарифним бројем, а у 
циљу санације посљедица у привреди узрокованих пандемијом Корона вируса  
COVID 19. 

(Допуна, Сл. гл. 35/20) 
 Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а 

плаћа се унапријед мјесечно у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу. 
(Измјена, Сл. гл. 17/18) 
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ђ) За заузимање јавне површине за постављање жардињера изван закупљеног 
простора плаћа се годишње................................................................................ 10 КМ/ком. 

 
НАПОМЕНА уз тачку ђ): 

         Комунална такса плаћа се унапријед за период утврђен рјешењем, у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 
 е)  За  заузимање  јавне  површине  за  постављање  покретне  ограде  
изван закупљеног простора плаћа се мјесечно (Измјена, 14/17) .....................10,00 КМ/м2. 
 

НАПОМЕНА уз тачку е): 
         Комунална такса плаћа се унапријед за период утврђен рјешењем, у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 
 ж) За заузимање јавне површине за постављање реквизита и забавих радњи које се врше од мјеста до мјеста дневно се плаћа по 1м2 ..................................4,50 КМ.    НАПОМЕНА уз тачку ж): 
          Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена 
обавеза у укупном износу за одобрени период. 
 з)  За  заузимање јавне  површине на  Тргу  Краља  Петра  I  Карађорђевића за 
постављање привременог терена за клизање плаћа се мјесечно:  

-    до 50 м2 ................................................................................................. 200,00 КМ 
-    од 50 м2 до 100 м2................................................................................. 250,00 КМ -    од 100 м2 до 200 м2............................................................................... 350,00 КМ -    од 200 м2 до 300 м2................................................................................400,00 КМ 
-    преко 300 м2.......................................................................................... 500,00 КМ 

 
      За заузимање јавне површине за постављање базена са PVC лоптом 
("зорба") плаћа се мјесечно: 
 
-    до 50 м2 ................................................................................................. 100,00 КМ 
-    од 50 м2 до 100 м2................................................................................. 200,00 КМ -   преко 100 м2............................................................................................ 300,00 КМ 

(Допуна, Сл. гл. 12/16) 
  За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I Карађорђевића за постављање кућица и дјечијих забавних радњи ради одржавања манифестације "БИЈЕЉИНСКЕ ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ" за вријеме новогодишњих и божићних празника, плаћа се мјесечно: 

-    до 1000 м2 ......................................................................................... 2.500,00 КМ 
-   преко 1000 м2 .................................................................................. 5.000,00 КМ. (Допуна, Сл. гл. 30/16) За заузеће јавне површине постављањем забавних паркова (рингишпил, 

трамболине, возићи и сл.) дневно се плаћа по 1 м2 ........................................ 0,20 КМ 
(Допуна, Сл. гл. 14/17) 
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За заузеће јавне површине постављањем самосталних апарата-уређаја за забаву 
дневно се плаћа по 1 м2 .........................................................................4,00 КМ 

(Допуна, Сл. гл. 14/17)  
НАПОМЕНА уз тачку з): 

        Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу.   и) За одлагање и држање грађевинског и другог материјала, грађевинских машина, 
као и за извођење грађевинских радова на јавним површинама (Допуна, Сл. гл. 14/17) дневно се 
плаћа за 1м2: 

-  тротоар и зелена површина..........................................................................1,80 КМ 
- коловоз........................................................................................................... 4,50 КМ  
За затварање улице или дијела улице депоновањем грађевинског материјала и 

машина, као и извођењем грађевинских радова, утврђује се комунална такса дневно у 
износу од ............................................................................................................... 50,00 КМ. 

                                   (Допуна, Сл. гл. 14/17)  НАПОМЕНА уз тачку и): 
        Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена 
обавеза у укупном износу за одобрени период. 
 
    ј) За одлагање земљишног ископа прекопане јавне површине по 1м1 ........ 1,00 КМ  
 

НАПОМЕНА уз тачку ј): 
          Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена 
обавеза у укупном износу за одобрени период. 
               к) За постављање и кориштење рекламних медија на јавној површини, 
комунална такса за рекламирање сопствених производа, услуга и дјелатности 
утврђује се на годишњем нивоу, по м2 рекламне површине сразмјерно површини 
сваке рекламне стране, како слиједи: 
-до 1м2 
једнострани ............................................................................................................ 60,00 КМ 
двострани.............................................................................................................. 126,00 КМ 
-од 1м2 до 2м2 
једнострани...........................................................................................................120,00 КМ 
двострани..............................................................................................................180,00 КМ 
-од 2м2 до 4м2 
једнострани........................................................................................................... 360,00 КМ 
двострани.............................................................................................................  504,00 КМ 
-од 4м2 до 8м2 
једнострани..........................................................................................................  450,00 КМ 
двострани............................................................................................................   636,00 КМ 
-од 8м2 до 15м2 
једнострани..........................................................................................................  900,00 КМ 
двострани..........................................................................................................  1.080,00 КМ 
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-од 15м2 до 30м2 
једнострани-....................................................................................................... 1.350,00 КМ 
двострани..........................................................................................................  1.620,00 КМ 
-од 30м2 до 50м2 
једнострани........................................................................................................ 2.025,00 КМ 
двострани........................................................................................................... 2.430,00 КМ 
-преко 50м2   
једнострани........................................................................................................ 3.036,00 КМ 
двострани.......................................................................................................... 3.645,00 КМ. 
             За постављање рекламе на другим површинама - на површинама у приватном 
власништву, комунална такса умањује се за 50% од прописане комуналне таксе за 
јавну површину. 

За постављање на јавној површини урбаног мобилијара са рекламама (city 
boksovi), комунална такса умањује се за 50 % од прописане комуналне таксе за јавну 
површину. (Допуна, Сл. гл. 9/19) 
            Комунална такса из тачке к) овог тарифног броја, утврђује се рјешењем 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске 
управе Града Бијељина сразмјерно времену коришћења површине за постављање 
рекламе, а плаћа се унапријед за период утврђен рјешењем, у року од 15 дана од дана 
пријема рјешења. 
 За оквире постављене на стубове јавне расвјете за потребе рекламирања а на којима није истакнута реклама комунална такса се не плаћа. Уколико су постављени оквири прикључени на мрежу јавне расвјете плаћа се накнада за потрошњу електричне енергије за одобрени период на основу инсталисане снаге сијалица по важећој цијени Електродистрибуције Бијељина. (Допуна, Сл. гл. 07/16) 
 
                к1) За постављање рекламних фолија на стаклу пословног објекта, комунална такса за рекламирање сопствених производа, услуга и дјелатности утврђује се на годишњем нивоу, по м2 рекламне површине, како слиједи: 
 - до 1 м2 ....................................................................................................... 30,00 КМ  - од 1 м2 до 3 м2 .......................................................................................... 60,00 КМ 
 - од 3 м2 до 8 м2 .........................................................................................180,00 КМ 
 - од 8 м2 до 16 м2 ...................................................................................... 225,00 КМ 
 - од 16 м2 до 30 м2 .................................................................................... 450,00 КМ  - од 30 м2 до 50 м2 .................................................................................... 675,00 КМ 
 - преко 50 м2 .......................................................................................... 1.000,00 КМ 

(Допуна, Сл. гл. 09/17) 
 л) За заузимање јавне површине ради постављања дјечијих аутића плаћа се 

мјесечно ............................................................................................................. 300,00 КМ 
 

НАПОМЕНА уз тачку л): 
             Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу. 
 љ) За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I Карађорђевића у 
Граду Бијељина, на подручју насељеног мјеста Јања и на другим јавним површинама, 
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ради постављања покретних тезги за новогодишње празнике за период од 15.12. 
текуће године до 15.01. наредне године плаћа се ................................................  300КМ. 

За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I Карађорђевића у граду 
Бијељина, на подручју насељеног мјеста Јања и на другим јавним површинама, ради 
постављања покретних тезги за божићне празнике (за продају пшенице, бадњака и 
сличних божићних украса) за период од 01. 01. до 06. 01. плаћа се ................... 100КМ. 

 
НАПОМЕНА уз тачку љ): 
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се отврђује таксена 

обавеза у укупном износу за одобрени период. 
(Измјена, Сл. гл. 12/18) 

 м) За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I Карађорђевића у 
граду Бијељина, на подручју насељеног мјеста Јања и на другим јавним површинама, 
ради постављања покретних тезги за осмомартовске празнике за период од 05. 03. до 
09. 03. плаћа се .........................................................................................................  150КМ. 

 
НАПОМЕНА уз тачку м): 
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се отврђује таксена 

обавеза у укупном износу за одобрени период. 
(Измјена, Сл. гл. 12/18) 

  н) Брисано, (Измјена, Сл. гл. 14/17) 
  њ) За заузимање јавне површине у градском парку ради постављања 

дјечијих аутића плаћа се мјесечно ...........................................................  200,00 КМ. 
 

НАПОМЕНА уз тачку њ): 
             Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу. 
  о) За заузимање јавне површине за одржавање манифестација, промоција и сл. плаћа се дневно по 1м2 ........................................................................................... 2,50 КМ  

      НАПОМЕНА  1. уз тачку о):      За заузимање јавне површине за одржавање манифестација, промоција и сл. у хуманитарне сврхе комуналне таксе се не плаћају. 
 

      НАПОМЕНА 2. уз тачку о): 
             Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена 
обавеза у укупном износу за одобрени период. 
 
 п) За заузимање јавне површине постављањем покретних тоалета плаћа се 
мјесечно по тоалету ........................................................................................... 200,00 КМ . 

 НАПОМЕНА уз тачку п): 
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Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа 
се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу.  (Допуна, Сл. гл. 14/17)   р) За заузимање јавне површине за одржавање спортских манифестација, 
промоције спорта, спортских такмичења уз рекламирање спонзора плаћа се мјесечно: 

- до 100m2 …………………………....................………..………     500,00KM 
- од 101m2 до 300m2 ………….....................…………...……...…    700,00KM 
- од 301m2 до 500m2 ……………….....................…………......…    900,00KM 
- од 501m2 до 1000m2 …………….....................…….…………    1.000,00KM 
- преко 1000m2 ……….…………...............…...…….…....……    1.500,00KM. 

 
За заузимање јавне површине за одржавање спортских манифестација, 

промоције спорта, спортских такмичења уз рекламирање спонзора плаћа се дневно по 
m2 ..............................................................................................................................  1,00КМ 

 
За заузимање јавне површине за одржавање спортских манифестација, 

промоције спорта, спортских такмичења без рекламирање спонзора се не наплаћује. 
 
НАПОМЕНА 1: За постављање барова за точење и продају пића  у склопу 

спортских манифестација комунална такса се наплаћује у складу са тачком г) 
Тарифног броја 1, а која се односи на постављање самосталних барова. 

(Допуна, Сл. гл. 12/18)  с) За заузимање јавних површина постављањем шатора мјесечно се плаћа по 
1м2: 

- у првој зони...................................................................................   7,00 КМ 
- у другој зони...................................................................................  6,00 КМ 
- у трећој зони...................................................................................  5,00 КМ 
- у четвртој зони..............................................................................   4,00 КМ 
- у петој зони.....................................................................................  3,00 КМ 
- у шестој зони................................................................................... 2,00 КМ 
 

НАПОМЕНА уз тачку с): 
За дио прве стамбено-пословне зоне, означене као „екстра зона“,  висина 

комуналне таксе додатно се увећава за 20%. 
Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а 

плаћа се унапријед мјесечно у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу.“ 
 (Измјена, Сл. гл. 17/18) 

  ТАРИФНИ БРОЈ     2   
а) За коришћење такси стајалишта на подручју Града Бијељина плаћа се 

комунална такса на мјесечном нивоу у износу од …………………………...20,00 КМ.     
 НАПОМЕНА уз тачку а): 
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         Комунална такса се утврђује рјешењем Одјељења за стамбено комуналне 
послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина и плаћа се 
унапријед тромјесечно. 
      з) За давање сагласности за прикључење објекта на канализациони систем отпадних вода власник објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну таксу  у износу од  5,00  КМ/м2   укупне корисне површине објекта (Измјена, Сл. гл. 

12/18) исказане у архитектонском дијелу главног пројекта. 
 и) За давање сагласности за прикључење објекта мега маркета на 
канализациони  систем  отпадних  вода,  власник  објекта  који  нема  изграђену 
септичку јаму плаћа комуналну таксу у износу од 2,50 КМ/м2, укупне површине 
објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење издатог од надлежног органа 

 ј)  За прикључење објекта јавне гараже на канализациони систем отпадних вода власник објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну таксу у износу од 2,00 КМ/м2 укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење издатог од надлежног органа. 
 НАПОМЕНЕ уз тачке з), и) и ј): 1. У укупну површину неће се рачунати подрумске просторије. 2. Комуналну таксу не плаћа власник објекта који има изграђену септичку јаму. 

3. Комунална такса из тачке з), и) и ј) утврђује се рјешењем Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града 
Бијељина, а плаћа се у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 

 
к) За коришћење простора за паркирање моторних возила утврђује се комунална 

такса у износу од 10,00 КМ мјесечно, по паркинг мјесту. 
  ТАРИФНИ БРОЈ     3  За држање музике уживо у угоститељским објектима као што су кафане, 

ресторани, кафе барови (Измјена, Сл. гл. бр. 7/18), ноћни клубови и слично на име 
комуналне таксе  плаћа се дневно ......................................................................  20,00 КМ 

За држање музике уживо у ресторанима у склопу мотела или хотела, односно у 
ресторанима који послују у саставу регистроване дјелатности привредних субјеката 
(Д.о.о.) или као издвојена пословна јединица, регистрованих код надлежног суда, на 
име комуналне таксе плаћа се дневно ............................................................... 100,00 КМ 

(Допуне, Сл. гл. бр. 7/18) За држање музике уживо у салонима за посебне прилике (свечаним салонима) у 
склопу мотела или хотела, односно у салонима за посебне прилике (свечаним 
салонима)  који послују у саставу регистроване дјелатности привредних субјеката 
(Д.о.о.) или као издвојена пословна јединица, регистрованих код надлежног суда, као 
и у угоститељским објектима-салонима за посебне прилике (свечаним салонима) који 
су регистровани као самостална предузетничка дјелатност, на име комуналне таксе 
плаћа се дневно .................................................................................................... 200,00 КМ 

(Измјене, Сл. гл. бр. 7/18) 
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    За држање музике уживо на отвореном простору и под шаторима на име комуналне 
таксе плаћа се дневно........................................................................................... 100,00КМ 
   За одржавање концерата на отвореном и затвореном простору на име комуналне 
таксе плаћа се дневно.......................................................................................... 150,00КМ. 
     Комунална такса утврђује се рјешењем за тражени период по захтјеву странке, а уз 
захтјев се прилаже доказ да је за тражени период унапријед плаћена такса. 
 
    НАПОМЕНА: За држање музике уживо у хуманитарне сврхе, комунална такса се 
не наплаћује. 

(Измјене, Сл. гл. 27/17 и Исправка Одлуке у Сл.гл. 1/18)  
ТАРИФНИ БРОЈ    4  
За коришћење површина за привремену употребу (покретни бифеи, грилови и сл.) 

плаћа се дневно по1м2 ........................................................................................... 4,50 КМ 
НАПОМЕНА: Такса из овог Тарифног броја плаћа се унаријед за одобрени период.  ТАРИФНИ БРОЈ    5  
'Комунална такса за истицање пословног имена, утврђује се и плаћа у годишњем 

износу, и то: 
I ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, УСТАНОВЕ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ 
РЕГИСТРОВАНА И ОБАВЉАЈУ ДЈЕЛАТНОСТ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 
КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ЈЕДИНИЦА РАЗВРСТАВАЊА 
ДЈЕЛАТНОСТИ И ДРУГИМ ЗАКОНИМА: 1) Привредна друштва из области индустрије и производње ................  200,00 КМ 

2) Привредна друштва из области електроиндустрије и  
електродистрибуције ..........................................................................   3.000,00 КМ 

3) Привредна друштва из области пољопривреде, шумарства, лова и 
риболова..................................................................................................   200,00 КМ 

4) Привредна друштва из области грађевинарства ................................   400,00 КМ 
5) Привредна друштва из области комуналних дјелатности, екологије..300,00 КМ 
6) Привредна друштва за производњу и снабдијевање водом и  

канализација............................................................................................   300,00 КМ 
7) Привредна друштва из области занатства и задруге .........................   100,00 КМ 
8) Привредна друштва из области саобраћаја (превоз путника и робе) ..300,00 КМ 
9) Привредна друштва из области телекомуникација и ПТТ-а ............ 3.000,00 КМ 
10) Привредна друштва из области туризма, путничке агенције и сл.....  200,00 КМ 
11) Привредна друштва из области пројектовања....................................... 400,00 КМ 
12) Привредна друштва за приказивање филмова ..................................... 100,00 КМ 
13) Привредна друштва из области резане грађе (пилане)......................    500,00 КМ 
14) Привредна друштва из области техничког прегледа возила.............    200,00 КМ 
15) Привредна друштва из области сакупљања и прераде секундарних  

сировина.................................................................................................    200,00 КМ  
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16) Привредна друштва из области игара на срећу  - кладионице, лутрија,  
покер апарати и сл ...............................................................................  2.000,00 КМ 

17) Привредна друштва из области информатике ...................................    200,00 КМ 
18) Приватне амбуланте, љекарске и стоматолошке ординације, 

здравствена и социјална заштита.........................................................    100,00 КМ 
19) Приватне образовне установе – школе, центри за учење страних  

језика и сл...............................................................................................    200,00 КМ 
20) Rent a car агенције.................................................................................    200,00 КМ 
21) Ревизорске куће, књиговодствене посредничке и правне услуге и  

услуге савјетовања................................................................................    200,00 КМ 
22) Привредна друштва из области угоститељства:  

1. хотели................. ............................................................................... 1.000,00 КМ 
2. мотели ...............................................................................................  1.000,00 КМ 

 3. ресторани ..........................................................................................     300,00 КМ 
 4. бифеи, гостионице, кафе барови, кафане, крчме, домаћа кухиња, 
ћевабџинице,  
              бурегџинице, роштиљнице .............................................................       150,00 КМ 
 5. ноћни клубови ................................................................................    2.000,00 КМ 
 6. покретни угоститељски објекти, објекат брзе хране, кетеринг...     150,00 КМ 
 7. апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, собе за изнајмљивање, 
               хостели, туристичка насеља, коначишта, кампови ....................        300,00 КМ 

8. салони за посебне прилике ..........................................................        200,00 КМ  
9. посластичарнице, пекотеке, печењаре, пицерије ......................        250,00 КМ   

      10. остали непоменути угоститељски објекти ...............................        250,00 КМ 
23) Агенције за обезбјеђење лица и имовине и видео надзор, заштитне и 

истражне дјелатности .......................................................................        300,00 КМ 
24) Привредна друштва из области трговине нa велико .....................        300,00 КМ 
25) Привредна друштва из области трговине на мало, маркетинга и посредовања: 

1. класична продавница..............................................................        200,00 КМ 
2. мини маркет ............................................................................        300,00 КМ 
3. супер маркет............................................................................        500,00 КМ 
4. макси маркет ...........................................................................     1.000,00 КМ 
5. хипер маркет ...........................................................................     2.000,00 КМ 
6. драгстори ................................................................................         500,00 КМ 
7. продаја на покретној тезги ...................................................         100,00 КМ 
8. остале непоменуте дјелатности из области трговине .........        200,00 КМ 

 
ИЗУЗЕТНО ОД ТАЧКЕ 25. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА 
ОБАВЉАЈУ СЉЕДЕЋЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: 
 

26) Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата3.000,00 КМ 
27) Привредна друштва за продају, сервис и одржавање фискалних каса200,00 КМ 
28) Ауто перионице ..................................................................................      100,00 КМ 
29) Здравствене апотеке.............................................................................     600,00 КМ 
30) Ветеринарске установе, амбуланте и апотеке .................................      350,00 КМ 
31) Пољопривредне и биљне апотеке ......................................................     300,00 КМ 
32) Ауто отпади и сл. .................................................................................     200,00 КМ 
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33) Погребне услуге ..................................................................................     200,00 КМ 
34) Привредна друштва из области ауто индустрије, ауто салони, овлаштени ауто 

 сервиси и сл..........................................................................................     500,00 КМ 
35) Шпедиције ............................................................................................     200,00 КМ 
36) Киосци у оквиру привредног друштва................................................    100,00 КМ 

 
37) Банке и осигуравајуће организације: 
1. Основне банке, главне филијале и осигуравајуће организације .....  3.000,00 КМ 
2. Пословне јединице банака и осигуравајућих организација (експозитуре 

филијале) микрокредитне организације ...........................................   2.000,00 КМ 
3. Остале јединице банака и осигуравајуће организације (истурени шалтери,  

повјереништва и сл.) ..........................................................................   1.000,00 КМ 
4. банкомати ............................................................................................      500,00 КМ 
5. мјењачнице ..........................................................................................      200,00 КМ 

 
      38) Медији: 

1. Телевизијске станице ........................................................................       600,00 КМ 
2. Радио станице ..................................................................................         300,00 КМ 
3. Издавање носача слике и звука .......................................................        400,00 КМ 
4. Новинско – издавачка дјелатност ...................................................        100,00 КМ 
5. Остала издавачка дјелатност ...........................................................          50,00 КМ 

 
        39) Остале непоменуте дјелатности ..................................................         200,00 КМ 
 
II – САМОСТАЛНЕ РАДЊЕ – ДЈЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
ОБАВЉАЈУ ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗАНАТСКО – ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ 
ДЈЕЛАТНОСТИ И УРЕДБИ О ПРЕДУЗЕТНИЧКИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА: 
 
 1) Угоститељски објекти 1. мотели ................................................................................................     1.000,00 КМ 

1.  ресторани ..........................................................................................        300,00 КМ 
2. бифеи, гостионице, кафе барови, кафане, крчме, домаћа кухиња, ћевабџинице,  

бурегџинице, роштиљнице..............................................................         150,00 КМ 
3.  ноћни клубови ..................................................................................     2.000,00 КМ 
4. покретни угоститељски објект, објекат брзе хране, кетеринг .....        150,00 КМ 
5. апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, собе за изнајмљивање, 

хостели, туристичка насеља, коначишта, кампови  ......................        300,00 КМ 
6. салони за посебне прилике ..............................................................        200,00 КМ  
7. посластичарнице, пекотеке, печењаре, пицерије...........................        250,00 КМ   
8. остали непоменути угоститељски објекти .....................................        250,00 КМ 

 
2) Трговинске радње 1.  драгстори ...........................................................................................       300,00 КМ 

2. класична продавница ........................................................................       100,00 КМ 
3. мини маркет .......................................................................................       200,00 КМ 
4. супер маркет .......................................................................................      400,00 КМ 
5. макси маркет .......................................................................................      800,00 КМ 
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6. хипер маркет .......................................................................................   1.200,00 КМ 
7. киосци .................................................................................................       100,00 КМ 
8. продаја на покретној тезги ................................................................        50,00 КМ 
9. трговина на велико .............................................................................      200,00 КМ 
10. посредовање у трговини ....................................................................      100,00 КМ 

 
3) Остале дјелатности 1. Златарска дјелатност ...........................................................................     450,00 КМ 

2. Каменоресци ........................................................................................     400,00 КМ 
3. Израда крзнених одјевних предмета .................................................     400,00 КМ 
4. Мјењачнице .........................................................................................      100,00 КМ 
5. Ветеринарске установе, амбуланте и апотеке..................................      350,00 КМ 
6. Пољопривредне и биљне апотеке......................................................      300,00 КМ 
7. Продаја, сервис и одржавање фискалних каса ................................      100,00 КМ 
8. Адвокатске канцеларије......................................................................      400,00 КМ 
9. Нотари ..............................................................................................         400,00 КМ 
10. Агенције за промет некретнина .....................................................         400,00 КМ 
11. Ауто – школе ....................................................................................           90,00 КМ 
12. Фризери, хемијске чистионице ......................................................         100,00 КМ 
13. Козметичари и други третмани за уљепшавање ..........................         150,00 КМ 
14. Аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари, вулканизери 

 и столари .........................................................................................           50,00 КМ 
15. Пржионице кафе ..............................................................................         200,00 КМ 
16. Занатске дјелатности из области грађевинарства (зидари, тесари, лимари,  
17. бравари, паркетари, молери, водоинсталатери, електроинсталатери 

 и сл.) ................................................................................................            50,00 КМ 
18. Израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике .....           150,00 КМ 
19. Кројачи, производња трикотаже и дјечијих играчака,  

обућари, сајџије..............................................................................             50,00 КМ 
20. Књиговодствене, ревизорске, посредничке и правне услуге и услуге  

савјетовања ......................................................................................          200,00 КМ 
21. Превоз лица и ствари (аутопревозници, такси и аутобуски превоз).. 100,00 КМ 
22. Аутопраонице .................................................................................          100,00 КМ 
23. Производња тјестенина ..................................................................            50,00 КМ 
24. Пекарске радње ...............................................................................          100,00 КМ 
25. Месарске радње и рибарнице ........................................................          150,00 КМ 
26. Млинови ..........................................................................................          300,00 КМ 
27. Пилане ..............................................................................................         300,00 КМ 
28. Дјелатност забавних и тематских паркова, салон забавних игара...    200,00 КМ 
29. Информатичка дјелатност .............................................................          100,00 КМ 
30. Геодетске агенције, пројектни бирои и сл. ..................................          100,00 КМ 
31. Сервиси клима уређаја, кућанских апарата и сл. ........................          100,00 КМ 
32. Пољопривредна дјелатност, сточарсво, воћарство, цвјећарство и сл..  50,00 КМ 
33. Путничке агенције, остале дјелатности у туризму, заступање и посредовање  

у осигурању, Агенције за учење страних језика, организовање   
курсева и сл. ....................................................................................          200,00 КМ 

34. Остале непоменуте дјелатности.....................................................          100,00 КМ 
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НАПОМЕНЕ уз Тарифни број 5: 
 

1. За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или 
неки други издвојени организациони дио привредног друштва, радње или 
других правних лица са подручја Града Бијељина, Републике Српске и БиХ, 
плаћа се такса за истицање пословног имена у висини од 50% од утврђеног 
износа за одређену дјелатност. 

2. Ако се на једној локацији налази више пословних објеката истог обвезника у 
којима се обављају различите дјелатности, такса се плаћа за сваки пословни 
објекат. Уколико се у пословном објекту (или изван пословног објекта) истог 
обвезника, под истим пословним именом, обављају различите дјелатности за које 
је прописан различит износ таксе, такса се плаћа за ону дјелатност за коју је 
прописан највиши износ таксе. Уколико је сједиште пословног субјекта 
издвојено од пословних јединица која обављају различите дјелатности, такса 
за сједиште се плаћа у висини оне дјелатности за коју је прописан највиши 
износ таксе. 

3. Правна лица са сједиштем изван Града Бијељина (сједиште у другој општини 
/граду), која у свом саставу имају пословне јединице на подручју Града Бијељина, 
плаћају пуну таксу за истицање пословног имена за прву регистровану пословну 
јединицу, а за остале истакнуте фирме 50% од утврђеног износа. Ова одредба се 
односи и на самосталне предузетнике са сједиштем изван Града Бијељина, а који 
имају регистровану издвојену јединицу на подручју Града Бијељина. 

4. Привредни субјекти који су лоцирани изван подручја града Бијељина плаћају 
комуналну таксу умањену за 30% од основице. 

5. Обвезник комуналне таксе дужан је да пријави таксену обавезу Пореској 
управи Републике Српске – Подручна јединица Бијељина, најкасније до 31. 
марта текуће године, а уплату да изврши најкасније до 30. јуна текуће године. 

6. Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална 
такса, дужан је у року од 15 дана од дана почетка обављања дјелатности, да 
пријави таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године 
и да уплати утврђени износ таксе најкасније до краја године. 

7. Обвезник који трајно одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну 
таксу, има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју 
мјесеци до краја календарске године, у складу са прописима којима се уређује 
порески поступак. 

8. Сједиште привредног субјекта представља фирму која посједује Основни ЈИБ; 
издвојена пословна јединица и сваки други издвојени организациони дио 
представља фирму која посједује Подброј ЈИБ-а. 

 
Измјене Тар. бр. 5, Сл. гл. бр. 7/18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

НАПОМЕНЕ: 
ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

(неслужбени пречишћени текст)  
1. Службени пречишћени текст Одлуке објављен је у "Службеном гласнику Града 
Бијељина" бр. 08/15, а обухватио је Одлуку и све њене измјене и допуне које су 
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биле објављене у службеним гласницима општине/града Бијељина, бр. 6/12, 13/13, 
27/13, 05/14 и 05/15. Након тога усвојено је више измјена и допуна ове Одлуке које 
су објављене у службеним гласницима Града Бијељина бр. 07/16, 12/16, 30/16 , 5/17, 
9/17, 14/17, 27/17, 1/18 Исп, 7/18, 12/18, 17/18, 3/19, 9/19, 24/19 и 35/20). 
 
2. У неслужбени пречишћени текст није унијет став 2. Тарифног броја 1. тачка к) 
(као дио Одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама која је објављена у Сл. 
гласнику Гада Бијељина бр. 05/14) који је престао да важи 27. 05. 2016. године на 
основу Одлуке Уставног суда Републике Српске која је објављена у Сл. гласнику 
РС бр. 42/16. 
 
3. Ради прегледности, лакше примјене и праћења промјена у Одлуци, овај 
неслужбени пречишћени текст садржава ознаку броја службеног гласила у коме је 
објављена односна измјена или допуна Одлуке, у сваком појединачном случају. 

  
 
Бијељина, 30. јун 2020. године              ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ САЧИНИО: 
 
         Драган Вујић, савјетник Градоначелника  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


