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На основу члана 4. став (1) Закона о административним таксама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), члана 39. став (2), тачка 
2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чланова 161. став (1) и (2) и 175. став (2) 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на __. сједници 
одржаној дана _____.2022. године, донијела је 
 
 

   О Д Л У К У 
о општинским административним таксама 

  
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се и утврђују општинске административне таксе (у 

даљем тексту: таксе) за списе и радње у управним и другим стварима у поступку пред 
органима јединице локалне самоуправе и носиоцима јавних овлашћења којима је законом 
или на закону заснованом одлуком Скупштине општине повјерено да рјешавају у 
управним стварима о одређеним правима и обавезама. 

 
Члан 2. 

(1) Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе, утврђују се таксеном 
 тарифом. 

(2) Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном тарифом. 
 

Члан 3. 
(1) За списе и радње у поступку пред јединицом локалне самоуправе и код  

носиоца јавних овлашћења плаћају се таксе по Тарифи административних такса, која је 
саставни дио ове одлуке. 

(2) Наплаћена такса по Тарифи општинских административних такса представља  
приход буџета јединице локалне самоуправе. 

 
Члан 4 

За списе и радње код општинске управе и других органа и организација из члана 1. 
ове одлуке, плаћају се таксе по сљедећој тарифи општинских административних такса: 

 
ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА 
 

I – ПОДНЕСЦИ 
 

Тарифни број 1. 
 

а) За жалбу против рјешења које доносе органи и организације из члана 1. ове  
одлуке.............................................................................................................................10,00 КМ.  

б) На поднесак за израду/измјену спроведбеног планског документа.......200,00 КМ.  
 

 
II – РЈЕШЕЊА 
 

Тарифни број 2. 
 
За рјешења за која није прописана посебна такса .........................................10,00 КМ. 
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НАПОМЕНА: Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, таксу из овог 
тарифног броја, плаћа свако лице којем се уручује рјешење. За рјешења донесена по 
жалбама не плаћа се такса. 
 
III -  ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Tарифни број 3.  
 
а) За списе и радње у вези са регистрацијом предузетника: 
1) за рјешења о оснивању предузетника.................................................................30,00 КМ, 
2) за рјешења о промјени података предузетника уписаних у регистар..............20,00 КМ, 
3) за рјешења о престанку обављања дјелатности.................................................10,00 КМ, 
4) за припремне радње..............................................................................................10,00 КМ, 
5) за резервацију пословног имена које обухвата регистрацију и измјене..........15,00 КМ. 
НАПОМЕНА: Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси електронским путем 

износ таксе се умањује за 50 %. 
 
Tарифни број 4.  
 
а) За рјешења којима се одобрава обављање превоза лица и ствари за властите 

потребе............................................................................................................................50,00 КМ, 
б) за издавање лиценце такси превозника...............................................................20,00 КМ, 
в) за издавање легитимације за возача такси превоза............................................10,00 КМ. 
 
Тарифни број 5. 
 
а) За рјешења којима се одобрава упис чамца у уписник чамаца и издаје пловидбена 

дозвола............................................................................................................................10,00 КМ, 
б) за рјешења којима се продужава важење пловидбене дозволе........................10,00 КМ, 
в) за рјешења којима се врши брисање чамаца из уписника чамаца по захтјеву 

странке............................................................................................................................10,00 КМ. 
 
IV - ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 
 

Тарифни број 6. 
 
а) За овјеру потписа, рукописа и преписа: 
1) за овјеру сваког потписа (сагласности, изјаве и слично)............................4,00 КМ, 
2) за овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа по полутабаку 

 рукописа, односно оригинала.......................................................................................2,00 КМ, 
 3) за овјеру плана, цртежа, пројекта и слично................................................10,00 КМ. 
 б) За овјеру пуномоћи.........................................................................................5,00 КМ. 
 в) За овјеру уговора плаћа се овјера сваког потписа.......................................5,00 КМ. 
 Напомена: Сматра се да је извршена овјера уговора ако се овјере потписи 
уговорних страна. Свака измјена садржине уговора саматра се, у погледу таксе, као нови 
уговор. 
 
 
V – ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ 

 
Тарифни број 7. 
 
а) За издавање грађевинске дозволе, накнадне грађевинске дозволе и рјешења о  

привременом задржавању објекта плаћа се такса према предрачунској вриједности 
објекта и то: 
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 1) за објекте чија је предрачунска вриједност до 50.000,00 КМ.................200,00 КМ, 
2) за објекте чија је предрачунска вриједност од 50.000,00 КМ до 100.000,00 

КМ.................................................................................................................................300,00 КМ, 
3) за објекте чија је предрачунска вриједност преко 100.000,00 КМ....................0,5% 

на предрачунску вриједност објекта, али не више од 10.000,00 КМ. 
б) Објекти чија је намјена - економски објекат за примарну пољопривредну 

производњу, ослобођени су плаћања таксе према предрачунској вриједности објекта. 
в) У поступцима легализације стамбених објеката у којима подносиоци захтјева 

имају статус породице погинулог борца или ратни војни инвалид I или II категорије, 
односно ако је инвеститор члан његовог породичног домаћинства, као и цивилне жртве 
рата, а који су тај статус стекли на основу прописа Републике Српске, те лица која имају 
статус најтежих цивилних инвалида у колицима и слијепа лица, ослобођени су плаћања 
таксе према предрачунској вриједности објекта. 
 г) За издавање дозволе за уклањање објекта или дијела објекта .................40,00 КМ. 

 
Тарифни број 8. 
 
а) За издавање и измјену локацијских услова................................................20,00 КМ.  
б) За израду урбанистичко-техничких услова: 
1) за изградњу стамбеног, стамбено-пословног објекта и помоћног објекта: 
- до 50 m2 ...........................................................................................................30,00 КМ, 
- од 51 m2 до 100 m2..........................................................................................50,00 КМ, 
- од 101 m2 до 200 m2  .......................................................................................80,00 КМ, 
- од 201 m2  до 300 m2 .....................................................................................180,00 КМ, 
- од 301 m2  до 400 m2 .....................................................................................240,00 КМ, 
2) за реконструкцију кровишта (без доградње објекта)…............................30,00 КМ, 
3) за реконструкцију објекта, измјену намјене, доградњу и надзиђивање  

објекта.............................................................................................................................80,00 КМ, 
4) за ограђивање стамбених и стамбено-пословних објеката површине 

до 400m2.......................................................................................................................100,00 КМ, 
 5) за остале непоменуте намјене......................................................................50,00 КМ.  

в) за измјену урбанистичко-техничких услова...............................................30,00 КМ. 
 
Тарифни број 9. 
 
а) За рјешење о одобрењу за употребу објекта…........................................100,00 КМ, 
б) за рјешење о утврђивању легалности објекта............................................50,00 КМ. 
 

VI - ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ 
 
Тарифни број 10. 
 
а) За издавање еколошке дозволе....................................................................50,00 KM, 
б) за ревизију еколошке дозволе......................................................................50,00 KM. 
 

VII - ВОДОПРИВРЕДНЕ ТАКСЕ 
 
Тарифни број 11. 
 
а) За израду и издавање водне сагласности....................................................40,00 КМ, 
б) за израду и издавање водне дозволе............................................................70,00 КМ. 
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VIII - ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 
Тарифни број 12. 
 
а) За упис оснивања заједнице етажних власника у регистар ......................50,00 КМ, 
б) за упис статусне промјене............................................................................25,00 КМ, 
в) за упис промјене лица овлаштених за заступање......................................10,00 КМ. 
 

IX- ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА 
 

Тарифни број 13. 
 

а) За рјешење за промјену личног имена .......................................................20,00 КМ,  
б) за упис у матичне књиге на основу исправа иностраног органа..............10,00 КМ, 
в) за упис забиљешки о промјени података у матичним књигама.................5,00 КМ. 

 
Члан 5. 

На списе и радње за које се не наплаћује административна такса, ослобађања од 
плаћања административне таксе, као и на остала питања која нису регулисана овом 
одлуком, примјењиваће се одредбе Закона о административним таксама. 
 

Члан 6. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским 
административним таксама („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/12, 33/13, 
37/13 и 21/15).  
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику општине  Прњавор“. 
 
 
Број: _________/22                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: _____.2022. године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор                                                                   Жељко Симић, мастер политикологије 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 4. став (1) Закона о 
административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11, 
67/13 и 123/20), члану 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21 ), члану 37. став (2), тачка 2) 
Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и 
члановима 161. став (1) и став (2) и 175. став (2) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17). 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 
 Изради ове одлуке се приступило ради усклађивања са одредбама Закона о 
административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11, 
67/13 и 123/20). Начелник општине је Рјешењем, број: 01/1-014-98/22 од 17.03.2022. 
године, именовао Комисију за израду нове Одлуке о општинским административним 
таксама. Приликом израде ове одлуке комисија је прикупила приједлоге од 
организационих јединица Општинске управе, водећи рачуна да се номинални износ такса 
за истовјетне списе и радње не могу утврдити у износу већем од износа прописаног 
Тарифом републичких административних такса. 
 У приједлогу ове одлуке извршене су сљедеће измјене у Тарифи општинских 
административних такса у односу на важећу одлуку: 

- Укинуте су таксе на захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве, изводе увјерења или 
 потврде на основу члана 4. Закона о измјенама и допунама Закона о административним 
таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 123/20),  па су у складу с тим 
брисани Тарифни бројеви 1., 2., 7., 8., 9. и тачка 4. Тарифног броја 17. важеће одлуке. 

- у Тарифном броју 1. под тачком а) - за жалбу против рјешења које доносе 
 органи и организације из члана 1. одлуке, предложена је такса од 10,00 КМ, умјесто 
садашње од 5,00 КМ, а  уведена је нова такса под тачком б) – израда/измјена 
спроведбеног планског документа од 200,00 КМ (у сусједним локалним заједницама овај 
износ је већи), 

- у Тарифном броју 2.- за рјешења за која није прописана посебна такса, 
предложена је такса од 10,00 КМ, умјесто досадашње од 3,00 КМ,  

- У Тарифном броју 3. – таксе које се односе на регистрацију предузетника 
усклађене су са чланом 3. Закона о измјенама и допунама Закона о административним 
таксама (износи такса мањи у односу на таксе прописане важећом одлуком), односно 
садашњи Тарифни број 5. у цјелости је измијењен и усклађен са законом, 

- у Тарифном броју 4. тачка а) - такса за обављање превоза лица и ствари за 
властите потребе умањена са 100,00 КМ на 50,00 КМ, уведене таксе под тачком б) -   
издавање лиценце такси превозника и в) - издавање легитимације за возача такси превоза, 
јер је издавање истих у надлежности јединице локалне самоуправе према Одлуци о такси 
превозу на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор”, број 
31/17 и 1/18), а брисане су таксе у садашњем тарифном броју 5. под  тачком 1. – издавање 
лиценце о испуњавању услова за вршење јавног превоза и под тачком 4. – издавање 
легитимације за возаче моторних возила за превоз лица и ствари, јер је према Закону о 
друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17) издавање истих 
пренесено у надлежност министарства, 

-Тарифни број 5. усклађен са Тарифним бројем 4. Закона о административним 
таксама, 

- Тарифни број 6. није мијењан, 
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- у Тарифном броју 7. (грађевинске таксе), таксе под тачком а) подтачка 1), 2) и 3) 
усклађене су са Тарифним бројем 52. Тарифе републичких административних такса, 

- Тарифни број 8. усклађен је са одредбама Законом о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 31/16 и 84/19), те су брисане 
таксе за израду УТ-услова за објекте из садашњег Тарифног броја 13. од тачке (5) до 
тачке (11), јер издавање УТ-услова за поменуте објекте није у надлежности Одјељења за 
просторно уређење,  

- у Тарифном броју 9. такса под тачком а) - рјешење о одобрењу за употребу  
објекта,  је усклађена са Тарифним бројем 52. Тарифе републичких административних 
такса, а уведена такса под тачком б) - рјешење о утврђивању легалности објекта у износу 
од 50,00 КМ,  

- у Тарифном броју 10. таксе под тачком а) -  издавање еколошке дозволе и б)- 
ревизија еколошке дозволе, предложена је такса од 50,00 КМ, умјесто садашње од 30,00 
КМ, те брисана такса у садашњем Тарифном броју 15. под тачком 3., јер је према Закону 
о заштити животне средине престала потреба за издавањем наведеног Плана активности, 

- у Тарифном броју 11. и 12. износи такса нису мијењани, 
- у Тарифном броју 13. предложене нове таксе за списе и радње у области 

грађанских стања. 
 
 Имајући у виду наведено, предлаже се доношење нове одлуке у форми приједлога. 
    
     МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства. 


