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О Д Л У К А 
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                                                 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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Прњавор, април 2015. године 

 

 



          На основу члана 24. Закона о административним таксама (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 100/11, 103/11 и 67/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина 

општине Прњавор је на __ сједници одржаној дана ___.___.2015. године, донијела: 

 

О Д Л У К У 

о измјенама  и  допунама  Одлуке о општинским  административним  таксама 

(измјена и допуна III) 

 

Члан 1. 

 

(1)  У Одлуци о општинским административним таксама („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 20/12, 33/13 и 37/13) (у даљем тексту „Одлука“) у члану 4.-ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА-V-ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ, Тарифном 

броју 13. након тачке 2. додају се тачке 3. и  4. које гласе: 

„3. за  измјену  урбанистичко-техничких услова........................................................... 30,00 КМ. 

4. за издавање извода из просторно-планске документације.....................................20,00 КМ.“ 

(2) У Тарифном броју 13. у ставу 2. Тачка (1) након ријечи „објекта“ у другом реду, брише 

се текст и наводи: 

      „- до 100,00 m
2 

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

 - од 101,00 m
2  
до 200,00 m

2 
....................................................80,00 КМ;  

 - од 201,00 m
2  
до 300,00 m

2 
...................................................180,00 КМ; 

 - од 301,00 m
2  
до 399,00 m

2 
...................................................240,00 КМ.“ 

(3) У Тарифном броју 14. додаје се тачка 4. која гласи: 

„4. За издавање употребне дозволе, након техничког прегледа, за све објекте, за које се 

обрачун, због њихове специфичности или различитости од уобичајеног, не може вршити по 

мјерној јединици 1 m
2
, обрачун се врши на основу предрачунске вриједности из пројекта који 

је дио грађевинске дозволе, и то на следећи начин: 

- до 200.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи - 0,15 %, 

- од 200.00,01 - 500.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи - 0,10 %, 

- од 500.000,01 - 1.000.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи - 0,07 %, 

-  преко 1.000.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи - 0,03 %.“ 

     (4) У преосталом дијелу Одлука остаје неизмјењена. 

 

                                                                      

 

Члан 2. 

 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

                                                  

Број: 01-022-__/15 

Дана: __.__.2015. године 

                                                                                                 

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                   

                                                                                                       Борко Лукановић 

 

 

 



                                                               О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 24. Закона о 

административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11 и 

67/13), и у члану 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члану 30. Статута општине Прњавор којим је дато у 

надлежност Скупштине доношење оваквих одлука. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  
 

Одлуком о општинским административним таксама („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 20/12, 33/13 и 37/13) нису биле обухваћени сви типови захтјева који се 

јављају те је било неопходно допунити Одлуку. 

      

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 
За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства. 

 


