
ОДЛУКА 

О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

(Неслужбени пречишћени текст) 

 

      Члан 1. 

 

 Овом oдлуком 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 oдлуке. 

(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 oдлуке, плаћају се таксе по следећој тарифи општинских административних 

такса: 

 

ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА 

 

I – ПОДНЕСЦИ 

 

 Тарифни број 1. 

 За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске ако овом тарифом није 

прописана друга такса ..............................................................................................2,00 КМ. 

 НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја не плаћа се на накнадне поднеске 

којима странка захтјева само брже поступање по раније поднесеном захтјеву. 

 

 Тарифни број 2. 

 За захтјеве за избор и промјену ентитетског држављанства....................10,00 КМ. 

 

Тарифни број 3. 

За жалбу против рјешења које доносе органи и друга правна лица из члана 1. ове 

одлуке...........................................................................................................................5,00 КМ. 

 

II – РЈЕШЕЊА 

 

Тарифни број 4. 

За рјешења за која није прописана посебна такса ..................................................3,00 КМ. 

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. 

 

Тарифни број 5. 

1. За списе и радње у поступку регистрације, оснивања, промјене података, престанка 

обављања дјелатности предузетника на територији општине Прњавор, плаћа се такса у 

износу од 30,00 КМ. 

2. За издавање рјешења којим се одобрава обављање дјелатности правним 

лицима.......................................................................................................................300,00 КМ. 

3. За измјену рјешења којим се одобрава обављање дјелатности правним лицима..150,00 

КМ. 

4. За издавање рјешења о пружању угоститељских услуга изван угоститељског 

објекта.........................................................................................................................10,00 КМ. 

5. За издавање рјешења о поновном почетку обављања предузетничке дјелатности 

након истека привремене одјаве ...............................................................................5,00 КМ. 

6. За измјену рјешења о обављању предузетничке дјелатности због усклађивања са 

законским прописима................................................................................................10,00 КМ. 

 

Тарифни број 6. 

1. За издавање рјешења – лиценце о испуњавању услова за вршењe јавног превоза лица 

и ствари за регионалне и општинскe линије.........................................................100,00 КМ. 

2. За издавање рјешења којим се одобрава обављање превоза за властите 

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

3. За измјену рјешења којим се одобрава обављање превоза за властите 

потребе........................................................................................................................50,00 КМ. 

4. За издавање легитимације за возаче моторних возила за превоз ствари у унутрашњем 

саобраћају и превоз лица у регионалном и општинском саобраћају....................50,00 КМ. 

5. За регистрацију чамца...........................................................................................50,00 КМ. 

6. За продужење регистрације чамца.......................................................................30,00 КМ. 

 

III – УВЈЕРЕЊА 

 

Тарифни број 7. 

За увјерење којим се стиче право на увоз опреме..................................................30,00 КМ. 

 

Тарифни број 8. 

За изводе из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних 

књига.............................................................................................................................4,00 КМ. 

НАПОМЕНА: Такса на захтјеве за издавање извода и увјерења из матичних књига се не 

наплаћује. 

 

Тарифни број 9. 

За увјерења ако није другачије прописано................................................................5,00 КМ. 

 

IV - ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 

 

Тарифни број 10. 

За овјеру потписа, рукописа и преписа: 

- за овјеру сваког потписа (сагласности, изјаве и сл.).............................................4,00 КМ. 

- за овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа по полутабаку рукописа, 

односно оригинала......................................................................................................2,00 КМ. 

- за овјеру плана, цртежа, пројекта и слично..........................................................10,00 КМ. 

 

Тарифни број 11. 

1. За овјеру пуномоћи..................................................................................................5,00 КМ. 

2. За овјеру уговора плаћа се овјера сваког потписа................................................5,00 КМ. 



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. 

НАПОМЕНА: Такса на захтјеве за овјере се не наплаћује. 

 

V – ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ 

 

Тарифни број 12. 

1. За одобрење за грађење плаћа се такса према предрачунској вриједности објекта, и то 

0,3% инвестиционе вриједности објекта из пројекта. 

2. Ако је инвестициона вриједност из главног пројекта мања од просјечне коначне 

грађевинске цијене 1м2 изграђене корисне стамбене површине утврђене  Одлуком о 

утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м2 корисне стамбене површине за 

претходну годину, као основица за обрачун таксе примјењивaће се износ који се добије 

као производ корисне површине објекта и цијене м2 корисне стамбене површине из 

Одлуке о утврђивању просјечне коначне цијене м2 корисне стамбене површине на 

подручју општине Прњавор за претходну годину, осим ако се ради о главном пројекту 

за изградњу монтажних објеката, без обзира на врсту материјала од којих се граде и 

намјену (на примјер: киосци, хале, производни, услужни, складишни и продајни 

објекти) помоћних објеката и надстрешница. 

3.Објекти чија је намјена - економски објекат за примарну пољопривредну производњу, 

ослобођени су плаћања таксе према предрачунској вриједности објекта. 

4. 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 малољeтно дијете чија 

су оба родитеља убијена, погинула, умрла или нестала као цивилне жртве рата, а који 

су тај статус стекли на основу прописа Републике, те лица која имају статус најтежих 

цивилних инвалида у колицима и слијепа лица, те када је подносилац захтјева 

општински или републички орган управе ослобођени су плаћања таксе према 

предрачунској вриједности објекта. 

5. Такса за издавање дозволе за уклањање објекта или дијела објекта износи ..40,00 КМ. 

 

Тарифни број 13. 

1. За издавање локацијских услова..........................................................................20,00 КМ. 

2. За израду урбанистичко-техничких услова: 

(1) за изградњу стамбеног, пословног и стамбено – пословног објекта: 

- до 100,00 m2 ...........................................................................................................40,00 КМ; 

- од 101,00 m2 до 200,00 m2 ....................................................................................80,00 КМ; 

- од 201,00 m2 до 300,00 m2 ...................................................................................180,00 КМ; 

- од 301,00 m2 до 400,00 m2 ...................................................................................240,00 КМ. 

(2) за изградњу помоћног објекта.............................................................................30,00 КМ. 

(3) за реконструкцију кровишта, реконструкцију и адаптацију објекта, измјену намјене, 

доградњу и надзиђивање објекта.............................................................................30,00 КМ. 

(4) за ограду..............................................................................................................100,00 КМ. 

(5) за сјечу стабала.....................................................................................................30,00 КМ. 

(6) за привремени објекат..........................................................................................30,00 КМ. 

(7) за приватни приступни пут.................................................................................30,00 КМ. 

(8) за тенду, рекламни натпис и надстрешницу......................................................30,00 КМ. 

(9) за зрачни прикључак на НН мрежу и ТТ мрежу, за надземни привремени резервоар 

за гориво за властите потребе, за постављање преносних резервоара за нафтни течни 

гас за властите потребе.............................................................................................30,00 КМ. 

(10) за спортски терен без трибина, за дјечије игралиште....................................40,00 КМ. 

(11) за изградњу гробнице........................................................................................40,00 КМ. 

(12) остале непоменуте намјене...............................................................................50,00 КМ. 

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

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



 

Тарифни број 14. 

1. За издавање употребне дозволе након техничког прегледа за инфраструктурне 

објекте...................................................................0.3 % инвестиционе вриједности објекта. 

2. За издавање употребне дозволе након техничког прегледа економских објеката у 

пољопривреди по 1 м2 простора................................................................................0.25 КМ. 

3. За издавање употребне дозволе након техничког прегледа за све остале објекте по 1 

м2 простора.....................................................................................................................0,5 КМ. 

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 m2 бруто грађевинске површине, обрачун се врши на 

основу предрачунске вриједности из пројекта који је дио грађевинске дозволе, и то на 

следећи начин: 

- до 100.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи.............................200,00 КМ; 

- од 100.001,00 до 200.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи.....300,00 КМ; 

- од 200.001,00 до 300.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи.....350,00 КМ; 

- од 300.001,00 до 400.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи.....400,00 КМ; 

- од 400.001,00 до 500.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи.....450,00 КМ; 

- од 500.001,00 до 1.000.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи..500,00 КМ; 

- више од 1.000.000,00 КМ предрачунске вриједности такса износи.................700,00 КМ. 

5. Такса за издавање употребне дозволе, након техничког прегледа, пословних објеката 

чија је намјена „отворено складиште“износи........................................................100,00КМ. 

 

VI - ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ 

 

Тарифни број 15. 

1. За издавање еколошке дозволе............................................................................30,00 KM. 

2. За ревизију еколошке дозволе.............................................................................30,00 KM. 

3. За издавање рјешења о одобравању Плана активности са мјерама и роковима за 

постепено смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом 

расположивом техником...........................................................................................10,00 КМ. 

 

VII - ВОДОПРИВРЕДНЕ ТАКСЕ 

 

Тарифни број 16. 

1. За израду и издавање водопривредне сагласности.............................................40,00 КМ. 

2. За израду и издавање водопривредне дозволе....................................................70,00 КМ. 

 

VIII - ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Тарифни број 17. 

1. За упис оснивања заједнице у регистар ............................................................. 50,00 КМ. 

2. За упис статусне промјене....................................................................................25,00 КМ. 

3. За упис промјене лица овлаштених зазаступање................................................10,00 КМ. 

4. За извод из регистра или увјерење о подацима из регистра ...............................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. 

 

 


