
Стефана Немање број 14, Источно Сарајево тел: 057/342-732 факс: 057/342-630 

          ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу чланa 12. и 39. став (2) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 2. став 1) тачка б), члана 7.  

став 1) Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12, 

123/20 и 119/21) и члана 25. став (2) тачка 2) став 10) Статута града Источно Сарајево 

(„Службене новине града Источно Сарајево“, број: 20/17, 5/20 и 23/20), Скупштина града 

Источно Сарајево, на II тематској сједници одржаној дана 30.1.2023. године, доноси 

 

                                                                      О Д Л У К У 

о такси за истицање рекламе на подручју града Источно Сарајево 

 

 

Члан 1. 

 

Овoм одлуком утврђују се основни елементи за одређивање таксе за истицање рекламе на 

другим површинама на подручју града Источно Сарајево: предмет обавезе, обвезник 

плаћања (у даљем тексту: обвезник), висина таксе, рокови плаћања, ослобађања од плаћања 

таксе и надзор. 

 

Члан 2. 

 

Такса за истицање рекламе  у складу са овом одлуком је приход буџета града Источно 

Сарајево и општине на чијем подручју се наплаћује у односу 85:15 у корист града. 

 

Члан 3. 

 

(1) Такса за истицање рекламе утврђује се за истицање реклама на другим површинама, 

осим рекламних паноа и билборда поред аутопутева, магистралних, регионалних и 

локалних путева на јавним површинама. 

 

(2) За истицање рекламе из става 1. овог члана за које је прописана такса за истицање 

рекламе не може се уводити друга посебна накнада. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

СКУПШТИНА 

 

 

REPUBLIC OF SRPSKA 

CITY OF EAST SARAJEVO                  

CITY COUNCIL 



Члан 4. 

 

Под рекламом сматра  се свако визуелно означавање имена, назива, њихове скраћенице које 

нису пословно име субјекта који се рекламира, као и сваки други натписи слике или објекти 

којима власник тог натписа или објекта указује на своје производе, услуге и радове у 

комерцијалне сврхе. 

Члан 5. 

 

(1) Обвезник плаћања таксе је правно лице, предузетник и физичко лице које је истакло 

рекламу за дјелатност коју врши а за чије коришћење је прописано плаћање таксе. 

 

(2) Обавеза настаје даном доношења рјешења о такси за истицање рекламе од стране 

надлежног органа Градске управе града Источно Сарајево. 

 

(3) Обавезе плаћања таксе  из става (1) овог члана застаријевају истеком двије године од 

дана настанка обавезе.  

Члан 6. 

 

(1) Јавним површинама, у смислу закона и ове одлуке, сматрају се површине утврђене 

планском документацијом града, односно општина у саставу града, које су доступне свим 

корисницима под једнаким условима (улице, тргови, јавни пролази, јавна степеништа, 

мостови, подвожњаци, надвожњаци, паркинг простори, тротоари, стајалишта јавног 

превоза, пијаце, паркови, травњаци, површине за рекреацију и слично). 

 

(2) Другим површинама у смислу ове одлуке сматрају се површине које нису јавне, а 

видљиве су са јавних површина као и површине у објектима које се користе за оглашавање 

постављањем рекламних објеката, односно средстава за оглашавање. 

 

Члан 7. 

 

(1) Уколико се на објекту, односно на пословним просторијама налази више рекламних 

објеката различитих пословних субјекта, такса ће се наплатити сваком пословном субјекту 

појединачно у односу на дјелатност коју рекламни објакат рекламира или оглашава. 

 

(2) Уколико се на објекту, односно на пословним просторијама, налази више рекламних 

објеката истог пословног субјекта, такса ће се наплати само за један објекат оглашавања.  

 

(3) Права и обавезе које проистичу из претходних ставова  су непреносива на друга правна 

и физичка лица. 



Члан 8. 

 

Скупштина града Источно Сарајево утврдила је таксе у различитој висини за истицање 

рекламе, постављање рекламних објеката и осталих натписа, ознака или цртежа, осим 

пословног имена, који се налазе на објекту, односно просторијама пословног субјекта, у 

складу са врстом дјелатности која се рекламира или оглашава, а коју пословни субјекти 

обављају и то:  

 

Дјелатност производње, преноса и дистрибуције електричне енергије: 

1. Дјелатност производње електричне (мини електране) и вјетро електране 

........................................................................................................... 10.000,00 КМ 

2. Дјелатност дистрибуције електричне енергије............................. 25.000,00 КМ 

 

Дјелатност банкарства финансијских организација и осталих финансијских услуга 

као и услуга осигурања имовине и лица: 

3. Банке.................................................................................................... 2.000,00 КМ 

4. Микрокредитне организације........................................................... 1.000,00 КМ 

5. Осигуравајућа друштва (куће).......................................................... 2.000,00 КМ  

6. Мјењачнице.........................................................................................1.000,00 КМ 

 

Дјелатност вршења поштанских и телекомуникационих услуга: 

7. Поште у општинама у саставу града ............................................... 2.000,00 КМ  

8. Телекомуникациони оператер - регионално сједиште ..................50.000,00 КМ 

9. Телекомуникациони оператер у општинама у сасатаву града....... 5.000,00 КМ 

 

Дјелатност трговине на мало дериватима нафте и плина: 

10. Бензинске пумпе ………..................................................................... 2.000,00 КМ 

11. Плинара.................................................................................................1.000,00 КМ 

 

Дјелатност трговине: 

12. Робне куће, маркети, супермаркети, тржни центри, салони намјештаја са и без 

додатне мјешовите робе ......................................................................1.500,00 КМ 

 

Дјелатност вршења здравствених услуга: 

13. Стоматолошке и љекарске ординације .................................................500,00 КМ 

14. Ветеринарске амбуланте........................................................................ 500,00 КМ 

15. Лабораторије ........................................................................................ 1.000,00 КМ 

16. Оптике са пружањем офталмолошких услуга...................................... 500,00 КМ  

 

Апотекарска дјелатност: 

17. Здравствене апотеке .............................................................................. 500,00 КМ 

18. Пољоприведне апотеке ..........................................................................200,00 КМ 

19. Ветеринарске апотеке ............................................................................500,00 КМ 

 

 



Дјелатност пружања угоститељских услуга: 

20. Кафеи, бифеи, барови.............................................................................. 200,00 КМ 

21. Ресторани или угоститељски објекти у којима се послужује храна..  500,00 КМ 

22. Свадбени салони без смјештајних капацитета...................................... 800,00 КМ  

23. Посластичарнице...................................................................................... 200,00 КМ 

24. Диско и ноћни барови...............................................................................500,00 КМ 

 

Производна дјелатност разних врста роба (узима се у обзир приход који је обвезник 

остварио на годишњем нивоу у  години која је претходила години обрачуна): 

25. од 100.000 КМ до 1.000.000 КМ прихода ............................................1.000,00 КМ 

26. од 1.000.000 КМ до 5.000.000 КМ прихода ........................................ 2.000,00 КМ 

27. преко 5.000.000 КМ ............................................................................... 5.000,00 КМ 

 

Грађевинска дјелатност  

28. Грађевинске фирме................................................................................ 2.000,00 КМ 

29. Пројектни бирои......................................................................................1.000,00 КМ 

30. Агенције за промет некретнина.............................................................1.000,00 КМ 

 

Дјелатност организовања игара на срећу: 

31. Кладионице и коцкарнице са и без могућности клађења у простору до 100 m2 

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

32. Кладионице и коцкарнице са и без могућности клађења у простору преко 100 m2 

................................................................................................................... 2.000,00 КМ 

33. Лутрије............................. .........................................................................2.000,00 КМ 

 

Дјелатност пружања услуга смјештаја и ноћења: 

34. Хотели, мотели, пансиони, свадбени салони и сл. са смјештајним капацитетима:  

- од 20 кревета до 50 кревета..........................................................1.000,00 КМ 

- од 50 кревета до 100 кревета .......................................................2.000,00 КМ 

- преко 100 кревета .........................................................................5.000,00 КМ 

 

35. Дјелатност пружања услуга скијалишта (на основу прихода у прошлој години): 

- до 1.000.000,00 КМ прихода.........................................................5.000,00 КМ 

     -     преко 1.000.000,00 КМ прихода .................................................10.000,00 КМ 

 

Информатичке услуге и опрема: 

36. Дјелатност пружања информатичких услуга са продајом рачунарске и сродне 

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

37. Дјелатност пружања информатичких услуга без продаје рачунарске и сродне 

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

38. Продаја рачунарске и сродне опреме.............................................................500,00 КМ 

 

Правне услуге: 

39. Нотарска канцелaрија....................................................................................2.000,00 КМ 

Остале дјелатности: 

40. Рачуноводствене агенције.................................................................................300,00 КМ 



41. Консултантске агенције................................................................................... 300,00 КМ 

42. Дјелатност депоновања и чувања различите врсте робе (стоваришта) ......500,00 КМ 

43. Самоуслужне аутопраонице.............................................................................500,00 КМ 

44. Експолоатација камена, каменоломи .......................................................... 5.000,00 КМ 

45. Обрада камена....................................................................................................500,00 КМ 

 

 

Члан 8. 

 

(1) Од плаћања таксе за истицање рекламе ослобођени су: 

 

а) институције Босне и Херцеговине, 

 

б) органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе, 

 

в) акредитоване међународне организације, 

 

г) дипломатска и конзуларна представништва, 

 

д) удружења од јавног интереса за Републику Српску, а којима је то својство признато у 

складу са актом којим се уређује додјела и престанак статуса удружења од јавног интереса, 

 

ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице погинулих, 

умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата, особе са инвалидитетом 

које имају 80% инвалидитета и особе са тјелесним оштећењем од 70-100%, родитељ или 

старатељ који има статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом, односно лице којем 

је рјешењем тај статус утврђен, 

 

е) предузетници који, у смислу закона којим се уређује порез на доходак, имају статус малог 

предузетника,  

 

ж) сви самосатални предузетници који се баве производњом и прометом основних 

животних намирница и занатским дјелатностима (месаре, пекаре, фризерски салони, 

обућари).  

 

з) обвезници накнаде за 12 мјесеци од регистрације. 

 

(2) Право на ослобађање у случајевима из става 1. тачка ђ) овог члана остварује се 

подношењем захтјева надлежном одјељењу, прије истека рока за плаћање таксе за истицање 

рекламе. 



 

Члан 9. 

 

Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове може да утврди 

и друге случајеве ослобађања од плаћања таксе за истицање рекламе у складу са законом. 

 

Члан 10. 

 

Такса за истицање рекламе утврђује се у годишњем износу, уз могућност плаћања у два 

дијела и то први до 30.6. и други до 31.12. за текућу годину. 

 

Члан 11. 

 

(1) Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове 

појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања таксе за истицање рекламе за сваког 

обвезника. 

 

(2) Против рјешења из става 1. овог члана обвезник може изјавити жалбу градоначелнику, 

на начин прописан Законом о општем управном поступку. 

 

Члан 12. 

 

Oбвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је таксу за истицање рекламе у 

складу са овом одлуком, има право на поврат уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју 

мјесеци до краја календарске године. 

 

Члан 13. 

 

Надзор над спровођењем ове одлуке врше инспектори Одјељења за инспекцијске послове 

града Источно Сарајево. 

 

Члан 14. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеним новинама града 

Источно Сарајево“. 

 

Број:                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:    

Источно Сарајево                                                                                 др Бранко Короман 



 

Образложење 

Измјенама и допунама Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 119/21) укинуте су одредбе које су се односиле на наплату таксе по основу 

истицања пословног имена. Имајући у виду одредбе чланa 12. и 39. став (2) тачка 10) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 2. став 1) тачка б) и члана 7. став 1) Закона о комуналним таксама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 4/12, 123/20 и 119/21) и надлежност Града Источно Сарајево који 

у свом саставу има шест општина предложеном одлуком утврђује се накнаде за истицање 

рекламе на другим површинама на подручју града Источно Сарајево. 

Приликом припреме одлуке извршен је увид у одлуке које су општине у саставу града 

Источно Сарајево донијеле, утврђено је да се накнаде односе  на рекламе које су постављене 

на јавним  површинама за које су надлежна одјељења општина издала локацијске услове и 

грађевинске дозволе. Предложеном одлуком обухваћене су површине које нису јавне, а 

видљиве су са јавних површина и користе се за оглашавање постављањем рекламних 

објеката, односно средстава за оглашавање. Од плаћања обавезе ослобођени су 

предузетници који, имају статус малог предузетника, сви самостални предузетници који се 

баве производњом и прометом основних животних намирница и занатским дјелатностима.  

 

Цијенећи наведено предлажемо одлуку као у приједлогу.  


