
На основу чланова 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 36/19), члана 14а Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 4/12 и 123/20), члана 35 став 2 тачка 2 Статута града Добој („Службени гласник 

града Добој“ број 1/17) и члана 131. став 1 и 2 Пословника о раду скупштине града Добој 

(„Службени гласник града Добој“ број 1/17), Скупштина града Добој на сједници одржаној дана 

25.03.2021. године доноси 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

ОДЛУКУ 

О комуналним таскама  

Члан 1. 

 Комуналне таксе се плаћају за кориштење права, предмета и услуга према утврђеној Тарифи 

комуналних такса (у даљем тексту:„Тарифа“) која је саставни дио ове одлуке и представљају 

приход буџета града Добој.  

Члан 2. 

1) На подручју града Добоја прописују се комуналне таксе за следеће намјене:  

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

публикација, 

б) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда 

поред аутопутева, магистралних и регионалних путева, 

в) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и 

обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине града,  

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

Заузимање и кориштење јавних површина врши се на основу урбанистичко-техничке 

документације коју издаје Одјељење за просторно уређење града Добој.  

Члан 3. 

1)Јавним површинама, у смислу ове долуке, сматрају се површине утврђене планском 

документацијом града, које су доступне свим корисницима под једнаким условима (улице, 

тргови, јавни пролази, јавна степеништа, мостови, подвожњаци, надвођњаци, паркинг 

простори, тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце, паркови, травњаци, површине за 

рекреацију и слично). 

2) 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. 

Члан 4. 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је 

прописано плаћање комуналне таксе.  



 

Члан 5. 

1)Плаћања комуналних такси ослобођени су органи и институције наведени у члану 8. Закона о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12 и 123/20).  

2)Организациона јединица градске управе Града Добој надлежна за комуналне послове 

појединачним рјешењем утврђује услове ослобађања од плаћања комуналне таксе. 

Члан 6. 

Таксена обавеза настаје у тренутку почетка кориштења предмета или услуге за чије кориштење 

је прописано плаћање комуналне таксе, или када се изда одговарајуће одобрење за обављање 

одређене дјелатности, или одобрење за кориштење предмета или услуга за које је прописано 

плаћање комуналне таксе.  

Члан 7. 

1)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. 

2)Пословним именом, у смислу ове одредбе, сматра се сваки истакнути назив или име које 

упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. 

3)Пословно име истиче се најкасније даном почетка обављања дјелатности. 

Члан 8. 

1)Организациона јединица градске управе Града Добој надлежна за комуналне послове 

појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана 2. став 1 тачке од 

а) до в) ове Одлуке, у складу са Законом и Тарифом.  

2)Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 2. став 1 тачка в) 

спроводи се у складу са Правилником о условима, начину кориштења, организацији и начину 

наплате комуналне таксе за паркирање на јавним површинама на подручју града Добој. 

 3)Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 2. став 1 тачка г) ове 

Одлуке, спроводи се у складу са прописима о пореском поступку.  

Члан 9. 

Принудна наплата комуналне таксе врши се сходно одредбама важећих законских прописа.  

Члан 10. 

Провођење ове одлуке обезбјеђују Одјељење за стамбено комуналне послове града Добој и 

Пореска упрва Добој. Надзор над спровођењем одлуке врше Одјељење за инспекцијске 

послове, Одјељење за послове комуналне полиције градске управе града Добој и пореска 

упрва Републике српске, Подручна јединица Добој.  

Члан 11. 

Саставни дио ове одлуке је Тарифа комуналних такса.  

 



Члан 12. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама (пречишћени 

текст) и Тарифа комуналних такси („Службени гласник града  Добој“, број 1/20).  

Члан 13. 

Ова Одлука стаупа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Дана 01.01.2021. године ступио је на снагу Закон о комуналим таксама измјене и допуне, којим 

се прописују комуналне таксе. Предметним законом одређен је рок јединицама локалне 

заједнице да ускладе одлуку о комуналним таксама са предметним измјенама и допунама 

Закона о комуналним таксама. 

Разлог доношења одлке је измјена и допуна Закона о комуналним таксам. Имајући у виду 

чињеницу да је град Добој дана 21.01.2020. године донио Одлуку о комуналним таксама 

(пречишћен текст), то је град Добој у обавези да донесе нову Одлуку о комуналним таксама. 

Предлажем да Скупштина града Добој усвоји Одлуку о комуналним таксама. 

 

ОБРАЂИВАЧ                                                                                                                               ПРЕДЛАГАЧ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ  

ТАРИФНИ БРОЈ 1  

Коришћење простора на јавним површинама:  

а) за продају сладоледа, сјеменки, кикирикија, кестења, кукуруза, разгледница, лутрија, 

бижутерије и слично, а према Плану кориштења јавних површина на подручју града Добој, 

дневно се плаћа по 1 м2 

 •Прва зона (издвојени дио)......................... 2,50 КМ  

•Прва зона .................................................... 2,20 КМ  

•Друга зона.................................................... 2,00 КМ  

•Трећа зона.................................................... 1,80 КМ  

•Четврта зона ............................................... 1,60 КМ  

•Пета зона ..................................................... 1,40 КМ  

•Шеста зона .................................................. 1,20 КМ  

НАПОМЕНА  

1) Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се 

унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-тог у мјесецу.  

2) Површина која се заузима износи максимално 5 м2.  

б) за постављање столова на јавним површинама испред угоститељских објеката у периоду од 

01. маја до 30. септембра плаћа се дневно по 1м2:  

Прва зона (издвојени дио) ................. 0,26 КМ 

Прва зона.............................................. 0,24 КМ 

Друга зона............................................ 0,22 КМ 

Трећа зона ........................................... 0,20 КМ 

Четврта зона ....................................... .0,15 КМ 

Пета зона .......................................... ...0,10 КМ 

Шеста зона ........................................... 0,05 КМ 

 

НАПОМЕНА   

уз тачку б) За постављање столова на јавној површини испред угоститељских објеката у 

периоду од 01. октобра текуће године до 30. априла наредне године, плаћа се 30% од 

наведеног износа.  

 

 



НАПОМЕНА  

уз тачку б) Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се 

унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу, а према издатој 

урбанистичко-техничкој документацији.  

в) за заузимање јавних површина испред самосталних трговинских радњи дневно се плаћа по 1 

м2:  

• Прва зона (издвојени дио)..................... 1,00 КМ  

• Прва зона................................................ .0,80 КМ  

• Друга зона............................................... 0,60 КМ  

• Трећа зона.............................................. .0,40 КМ  

• Четврта зона ........................................... 0,30 КМ  

• Пета зона ............................................... .0,20 КМ  

• Шеста зона ............................................. 0,10 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. Површина која се заузима 

износи максимално 5 м2. 

 г) за заузимање јавне површине за постављање реквизита и забавних радњи које се врше од 

мјеста до мјеста, а према Плану кориштења јавних површина на подручју града Добој, дневно 

се плаћа 0,50 КМ по 1 м2. 

НАПОМЕНА  

уз тачку г) Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена 

обавеза у укупном износу за одобрени период. 

 д) за заузимање јавне површине, ради постављања покретних тезги према Плану кориштења 

јавних површина на подручју града Добој, дневно се плаћа по 1 м2:  

• Прва зона (издвојени дио) ....... 15,00 КМ  

• Прва зона.................................. ..13,00 КМ  

• Друга зона.................................. 11,00 КМ  

• Трећа зона.................................... 9,00 КМ  

• Четврта зона .............................. ..7,00 КМ  

• Пета зона .................................... .5,00 КМ  

• Шеста зона ................................ ..3 ,00 КМ  

 



НАПОМЕНА  

уз тачку д) Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена 

обавеза у укупном износу за одобрени период, а заузета површина износи 2 м2. 

 2) Површина која се заузима износи максимално 2 м2.  

ђ) За коришћење површина за привремену употребу, а према Плану кориштења јавних 

површина на подручју града Добој (покретни бифеи, грилови и сл.) плаћа се дневно 10,00 КМ 

по 1м2.  

НАПОМЕНА  

Такса из овог тарифног броја плаћа се унапријед за одобрени период. Максимална површина 

заузимања износи 5 м2.  

е) за заузимање јавне површине за одржавање манифестација, промоција и сл. плаћа се 

дневно 20,00 КМ по 1м2. 

НАПОМЕНА  

Уз тачку е) За заузимање јавних површина за одржавање манифестација, промоција и сл. у 

хуманитарне сврхе комуналне таксе се не плаћају. 

 1) Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза у 

укупном износу за одобрени период.  

ж) за заузимање површине за постављање привременог терена за клизање, а према Плану 

кориштења јавних површина на подручју града Добој, 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  

 

НАПОМЕНА 

 уз тачку ж) Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се 

унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу. 

 з) за одлагање и држање грађевинског и другог материјала, постављање грађевинских скела, 

дневно се плаћа 1,00 КМ по 1м2 зелена површина, а 2,00 КМ коловоз  

НАПОМЕНА 

 уз тачку з) Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена 

обавеза у укупном износу за одобрени период.  

и) за прекопавање јавне површине дневно се плаћа 5,00 КМ по 1 м2  

НАПОМЕНА  

уз тачку и) Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена 

обавеза у укупном износу за одобрени период.  



 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

 За истицање пословног имена правних лица или предузетника на пословним просторијама и 

истицање реклама на јавним и другим површинама, плаћа се комунална такса у годишњем 

износу и то:  

1. Привредна друштва  

а) привредна друштва из области индустрије и грађевинаства:  

- мала привредна друштва (до 10 запослених 

радника)............................................................................................................ 200,00 КМ  

средња привредна друштва (од 10-50 запослених радника) 

………………………………………………….........................................................................300,00 КМ  

- велика привредна друштва (преко 50 запослених радника ) …………………..400,00 КМ  

б) Привредна друштва из области електропривреде и 

електродистрибуцијe......................................................................................5.000,00 КМ  

в) привредна друштва из области пољопривреде, шумарства, лова и роболова:  

мала привредна друштва (до 10 запослених радника)………………………………..100,00 КМ  

- средња привредна друштва (од 10-50 запослених радника) ......................200,00 КМ  

- велика привредна друштва (преко 50 запослених радника) 

......................................................................................... …………………………………300,00 КМ  

г) привредна друштва из области занатства и 

задруге................................................................................................................ 100,00 КМ  

д) привредна друштва за превоз путника и робе 

.......................................................................................... …………………………………500,00 КМ  

ђ) привредна друштва за шпедитерске послове 

........................................................................................... ………………………………..500,00 КМ 

 е) привредна друштва из области телекомуникација и ПТТ-

а.................................................................. ........................................................5.000,00 КМ  

ж) привредна друштва из области трговине - мала привредна друштва (до 10 запослених 

радника) ................................................................................................................500,00 КМ 

 - средња привредна друштва (од 10-50 запослених радника) 

........................................................................................ …………………………………..1.000,00 КМ 

 - велика привредна друштва (преко 50 запослених 

радника)......................................................................... …………………………………3.000,00 КМ  



з) Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата 

.......................................................................... ……………………………………………….4.000,00 КМ  

и)Привредна друштва из области угоститељства: - хотели и мотели 

......................................................... ………………………………………………………………..1.000,00 КМ  

- ресторани ....................................................................... …………………………………300,00 КМ   

- бифеи, гостионице, кафе барови .......................................................................150,00 КМ  

- ноћни барови, барови, диско барови и диско клубови (дискотеке) 

..............................................................................................................................3.500,00 КМ  

- покретни угоститељски објекти ................................. ……………………………………150,00 КМ  

- апартмани, пансиони, преноћишта, собе за изнајмљивање…………………………300,00 КМ  

- кафетерија, посластичарница и остали непоменути угоститељски објекти 

................................................... …………………………………………………………………………250,00 КМ 

 ј) Пројектна привредна друштва .................................. ……………………………………300,00 КМ  

к) Привредна друштва за приказивање филмова 

........................................................................................... ……………………………………100,00 КМ  

л) Привредна друштва из области резане грађе 

(пилане)............................................................................. …………………………………..500,00 КМ 

 љ) Привредна друштва за експлоатацију камена, пијеска и шљунка 

............................................................................................................................... 1.000,00 КМ  

м) Привредна друштва из области игара на срећу (кладионице, лутрија, покер апарати и сл) 

......................…………………………………………... ………………………………………………………..3.000,00 КМ  

-Пословне јединице привредних друштава из области игара на срећу, уплатна мјеста 

.............................................. ……………………………………………………………………………...1.000,00 КМ  

н) ауто куће, ауто салони и ауто-мото друштва 

....................................................................................... ……………………………………….1.000,00 КМ  

њ) остала непоменута привредна друштва:  

- мала привредна друштва (до 10 запослених радника) 

......................................................................................... ………………………………………..100,00 КМ  

- средња привредна друштва (од 10-50 запослених радника) 

................................................................................................................................... .200,00 КМ  

- велика привредна друштва (преко 50 запослених 

радника)......................................................................................................................300,00 КМ  

2. Банке:  

а ) сједишта, издвојене локације изван сједишта, филијале, подружнице и 

пословнице………...…….... …………………………………………………………………………………….5.000,00 КМ  



б) Остале јединице банака (истурени шалтери, повјереништва и сл.) 

.................................................. …………………………………………………………………………...1.000,00 КМ  

3. Микрокредитне организације и осигуравајуће и реосигуравајуће куће и посредовање у 

осигурању  

а) Сједишта, филијале, експозитуре и остали организациони 

дијелови............................................................................. …………………………………3.000,00 КМ  

4. Медији  

а)телевизијске станице ............................................................................................400,00 КМ  

б) радио станице ............................................................ ……………………………………...200,00 КМ  

в)издавање грамофонских плоча,компакт дискова, на музичким и другим 

записима....................................................................................................................400,00 КМ  

г) предузећа и агенције за компјутерски инжењеринг 

.......................................................................................... ……………………………………...600,00 КМ  

д)новинско издавачка дјелатност ...........................................................................100,00 КМ  

ђ) остала издавачка дјелатност .................................................................................50,00 КМ  

5. Самосталне радње- дјелатности које физичка лица обављају у својству самосталног 

занимања  

5.1. Угоститељски објекти  

а) Ноћни барови, барови, диско барови и диско клубови (дискотеке),спортско-рекреативни 

центри ............. ………………………………………………………………………………………………….3.000,00 КМ  

б) Хотели, мотели ................................................................................................ .1.000,00 КМ  

в) Ресторани ............................................................................................................ .300,00 КМ 

г)Апартмани,пансиони,преноћишта, одмаралишта, изнајмљивање 

............................................................... ………………………………………………………………...300,00 КМ  

д) кафе бар, бифе, гостионица, снек бар ............. ……………………………………………....150,00 КМ  

ђ) Покретни угоститељски објекти ............................. ………………………………………....150,00 КМ  

е)Ћевабџинице, бурегџинице, ашчинице ..................................................................70,00 КМ  

Кафетерија, пицерије, печењаре, објекат брзе хране, посластичарница, пекотека и остали 

непоменути угоститељски објекти ...........................................................................100,00 КМ  

5.2 Трговинске радње а ) самопослуге, мини маркети ................................... …....200,00 КМ  

б) подруми алкохолних и безалкохолних пића 

.......................................................................................... ……………………………………....150,00 КМ  

в) продавнице и бутици, киосци ................................ ……………………………………….....100,00 КМ  

г) трговинске радње прехрамбене и не прехрамбене робе 

.......................................................................................... ……………………………………....100,00 КМ 



 д) трговинска радња типа – киоск ................................ ………………………………………..70,00 КМ  

ђ) пијачне тезге (самосталне трговинске 

дјелатности)..................................................................................................................20,00 КМ  

5.3 Остале дјелатности 

 а ) Златарска дјелатност ................................................ …………………………………….350,00 КМ 

 б ) Каменорезци ............................................................. .......................................250,00 КМ 

 в) Израда крзнених одјевних предмета ................. .............................................250,00 КМ 

 г) Производња алкохолних и безалкохолних пића 

.................................................................................................................................. 600,00 КМ 

 д) Љекарске и стоматолошке ординације ................. ..........................................500,00 КМ  

ђ) Апотеке-здравствене .............................................. ............................................500,00 КМ  

е)Апотеке-ветеринарске ............................................... ..........................................250,00 КМ 

 ж) Апотеке- пољопривредне ........................................ .........................................200,00 КМ  

з ) Апотеке-биљне......................................................... ..........................................300,00 КМ 

 и )Адвокатске канцеларије .......................................... .........................................400,00 КМ 

 ј ) Агенција за промет некретнина и геодетско-катастарске послове 

........................................................................... .......................................................500,00 КМ  

к ) нотари ...............................................................................................................1.000,00 КМ 

 л) ревизорске организације ...................................................................................400,00 КМ  

љ) Ауто школа .............................................................................................................90,00 КМ  

м ) Фризери, хемијске чистаонице ........................................................................... 60,00 КМ  

н ) Козметичар ............................................................... ...........................................150,00 КМ 

 њ) Аутомеханичари,аутолимари,електромеханичар и 

столари.............................................................................. ............................................40,00 КМ  

о ) Пржионице кафе ...................................................... ............................................150,00 КМ  

п) Занатске дјелатности у области грађевинарстваn (зидари,тесари, лимари, бравари, 

паркетари, молери, водоинсталатери, електроинсталатери и сл. ) ........................40,00 КМ 

 р ) Израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике 

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

с ) Кројачи, производња трикотаже и дјечијих играчака . 

......................................................................................................................................40,00 КМ  

т ) Књиговодствене услуге .......................................................................................150,00 КМ  

ћ ) Превозници лица и ствари ( аутопревозници, такси и аутобуски превоз ) 

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



у) технички прегледи возила .........................................125,00 КМ  

ф ) Обућари и сајџије ....................................................... .....................................40,00 КМ  

х ) Аутопраоница, вулканизери ..................................... ......................................70,00 КМ  

ц ) Производња тјестенина ...................................................................................40,00 КМ  

ч ) Пекарске радње ................................................................................................70,00 КМ  

џ )Месарске радње и рибарнице .................................. .....................................130,00 КМ  

ш )Млинови ................................................................. .........................................400,00 КМ  

ш1) Салон забавних игара ....................................................................................200,00 КМ  

ш2)Оптичарске радње ............................................................................................70,00 КМ  

ш3)Регистровани пољопривредни произвођачи ....... ..........................................40,00 КМ  

ш4) Остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује према вођењу 

књига..........................................................................................................................80,00 КМ 

 ш5 ) Остале дјелатности којима се порез утврђује у годишњем паушалном 

износу.................................................................... ....................................................80,00 КМ 

  

НАПОМЕНА уз тарифни број 2 

 1) За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или неки други 

организациони дио привредног друштва, радње или других правних лица, а чији је основни 

субјекат регистрован на подручју града Добоја, плаћа се такса за истицање пословног имена у 

висини од 50% од утврђеног износа за одређену дјелатност.  

2) У смислу одредаба овог тарифног броја, под истакнутом фирмом подразумијева се свака 

ознака или натпис који означава да одређено физичко или правно лице обавља одређену 

дјелатност или занимање, изузев ознака и натписа на зградама државних органа, органа 

локалне самоуправе, предузећа и других организација и заједница које се финансирају из 

буџета грађана, спортских клубова и фондација.  

3) Таксени обвезници подносе пореску пријаву за комуналну таксу за истакнуту фирму 

најкасније до 31. марта текуће године, а уплату су обавезни извршити најкасније до 30. јуна 

текуће године. Ако у току године настану услови за плаћање таксе у већем износу (за постојеће 

обвезнике), таксени обвезник је дужан у року од 15 дана од настанка промјене поднијети 

пријаву и платити таксу.  

4) Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса из члана 

2. тачка и) ове 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 најкасније до краја године. Порески обвезник који одјави дјелатност у 

току године, а платио је комуналну таксу у складу са ставом 3. овог члана, има право на поврат 

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

са прописима којима се уређује порески поступак.  



5) Ако се у једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму (плаћа се највећи износ комуналне таксе). 6) За сваку фирму 

истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса посебно.  

6) У првој години пословања обвезници комуналне таксе плаћају 50% износа предвиђене 

комуналне таксе за истицање пословног имена 

 

 

 

 

 


