СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА БАЊА ЛУКА
Год. LIII Број 26

Бања Лука, 06.12.2013..год.

414.
На основу чл. 2. и 7. Закона о комуналним таксама
(Службени гласник Републике Српске, број 4/12), члана 30.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 32. Статута Града Бањалука (Службени гласник
Града Бањалука, бр. 25/05, 30/07 и 17/12) Скупштина Града
Бањалука je, на 15. сједници, одржаној 28.11, 02.12. и
03.12.2013. године, донијела
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (Службени гласник
Града Бањалука, број 14/12) у члану 4, послије става 2,
додаје се нови став 3, који гласи:
„(3) Од плаћања комуналне таксе - из члана 2. тачка (г),
у првој години од свог оснивања ослобађају се: привредна
друштва из области индрустрије, привредна друштва из

Табела 1.
Ред. Рекламна површина ( м 2 )
број
а
до З м2
(само за рекламне паное на
фасади и рекламне фолије на
излогу пословних простора)

до 30 м2
од 31 М2 - 60 м2
од 61 м2 и више
рекламни дисплеј - екран

б
в
г
д

Табела 2.
Ред.
број
а

Врста рекламног
медија

Рекламни јарболи
Транспаренти изнад
саобраћајнице
Плакати

б
в

Годишња претплата 120,00 КМ
Цијена једног примјерка 6,00 КМ
Жиро-рачун бр. 5550071203488860
код Нове банке АД Бања Лука
Врста прихода 722-521

области грађевинарства, све трговинске радње, сви
угоститељски објекти (осим ноћних клубова, ноћних
барова, диско барова, диско клубова и дискотека), као и сви
предузетнци који у својству самосталног занимања,
обављају остале дјелатности.“
Досадашњи ст. (3) и (4) - постају ст. (4) и (5).
Члан 2.
Тарифни број 2 - мијења се, и гласи:
1. За постављање и кориштење рекламних медија,
комунална такса за рекламирање производа, услуга и
дјелатности утврђује се према зонама - из Одлуке о
рекламирању на територији града Бањалукe, и по м2
рекламне
површине
(осим
рекламних
јарбола,
тарнспарената и плаката - чија се такса утврђује по комаду,
и рекламних фолија и исписа на возилима -чија се
комунална такса утврђује по возилу) како слиједи у
табелaма 1, 2 и 3:

Зона рекламирања
I
II

екстра

III

72 КМ/м2

36 КМ/м2

27 КМ/м2

18 КМ/м2

100 КМ/м2
80 КМ/м2
70 КМ/м2
270 КМ/м2

70 КМ/м2
50 КМ/м2
40 КМ/м2
200 КМ/м2

50 КМ/м2
40 КМ/м2
30 КМ/м2
120 КМ/м2

30 КМ/м2
25 КМ/м2
20 КМ/м2
80 КМ/м2

екстра
250 КМ/ком

Зона рекламирања
I
II
200 КМ/ком
150 КМ/ком

III
100 КМ/ком

18 КМ дневно

13 КМ дневно

4,5 КМ дневно

9 КМ дневно

0,10 КМ по плакату дневно

Табела 3.
Рекламне фолије и исписи на возилима
ОЗНАКА КАТЕГОРИЈЕ ВОЗИЛА
(према податку уписаном у Потврди о регистрацији
возила - саобраћајној дозволи)
1.
2.
3.

1Л-Е2; ЕЗ-1,5; Е6-Е7; 01; остала возила
М; М1; 14; N1; 02;
М2; МЗ; N2; N3; 03;

Износ комуналне таксе (КМ)
100 КМ годишње - по возилу
250 КМ годишње - по возилу
500 КМ годишње - по возилу
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М2 - облик каросерије: зглобни; МЗ - облик каросерије:
зглобни; 04;

2. Привредним друштвима и предузетницима - који
врше рекламирање своје производне дјелатности на
рекламним медијима постављеним на локацији производње,
такса из табеле 1. и табеле 2, под ђ) - умањује се за 50%.
3. Комунална такса утврђује се рјешењем надлежног
Одјељења Административне службе Града Бања Лука.
Рјешење о утврђивању комуналних такса из табеле 1. и
табеле 2. под а) овог тарифног броја, доноси Одјељење за
просторно уређење Административне службе Града Бања
Лука, а рјешење о утврђивању комуналних такса - из табеле
2. под б) и в), и табеле 3. овог тарифног броја, доноси
Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове
саобраћаја Административне службе Града Бања Лука.
Комуналне таксе из табеле 1. и табеле 2, под а) овог
тарифног броја, утврђују се сразмјерно времену коришћења
- најдуже до пет година, и плаћају се унапријед - за период
утврђен рјешењем.
Комуналне таксе из из табеле 2, под б) и в), и табеле 3.
овог тарифног броја, плаћају се унапријед - за период
утврђен рјешењем.
Плакати из табеле 2, под в) - за које је плаћена
комунална такса, овјеравају се потписом службеног лица, и
печатом.
Члан 3.
У тарифном броју 4, у тачки I - подтачка 1. Привредна
друштва из области индустрије, износ „360 КМ“ замјењује
се износом „260 КМ“, а у подтачки 2, Привредна друштва из
области грађевинарства, износ „360 КМ“ замјењује се
износом „260 КМ“.
У истом тарифном броју, у тачки II - под в), Остале
дјелатности, мијења се, и гласи:
„в) Остале дјелатности:
- златарска дјелатност
- каменорезци
- израда крзнених одјевних предмета
- производња безалкохолних пића
- здравствене апотеке
- апотеке (ветеринарске,
пољопривредне, биљне)
- агенција за промет некретнина
- адвокатске канцеларије
- нотари
- ауто-школе
- фризерски и други третмани за
уљепшавање
- аутомеханичари, аутолимари,
електромеханичари и столари
- пржионице кафе
- занатске дјелатности у области
грађевинарства (зидари, тесари,
лимари, бравари, паркетари,
молери, водоинсталатери и
електроинсталатери керамичари и
сл.)
- израда бетонске галантерије,
предмета од гуме и пластике
- израда текстилних предмета,
производња трикотаже дјечијих
играчака
- посредничке, правне и
књиговодствене услуге
- самостални аутопревозници
- самостални такси превозници –

1.000
800
900
900
1.000

КМ,
КМ,
КМ,
КМ,
КМ,

800

КМ,

360
400
1.000
260

КМ,
КМ,
КМ,
КМ,

260

КМ,

260
360

КМ,
КМ,

260

КМ,

260

КМ,

260

КМ,

360

КМ,

360
180

КМ,
КМ,

-

06.12.2013..год.

1.000 КМ годишње - по возилу

аутопраоне
производња тјестенина и рибарнице
пекарске радње и меснице
остале непоменуте дјелатности
Члан 4.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бањалука, а члан
1. ове одлуке почеће се примјењивати дана 01.01.2014.
године.
Број: 07-013-594/13.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Будимир Балабан, с.р.

