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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 4. став 1 и члана 24. Закона о административним таксама 

(,,Службени гласник Републике Српске“ број: 100/11, 103/11, 67/13), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и чланa 37. 

Статута општине Станари (“Службени гласник општине Станари”, број; 5/17),  

Скупштина општине Станари на 03. редовној сједници, одржаној 08.04.2021.године, 

доноси:  

О Д Л У К У 

о општинским административним таксама 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се обавезе плаћања општинских административних такса 

(у даљем тексту: таксе) за списе и радње у поступку пред органима: Oпштинске управе 

општине Станари, јавним установама и предузећима и другим организацијама које врше 

јавна овлашћења, ако им је законом или одлуком општине повјерено да рјешавају у 

управним стварима о одређеним правима и обавезама. 

Члан 2. 

 

Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе, утврђује се Тарифом 

општинских административних такса (у даљем тексту: Таксена тарифа), која се налази у 

прилогу и саставни је дио ове Одлуке. 

Такса се може наплатити само ако је прописана Таксеном тарифом. 

Наплаћена такса, по Таксеној тарифи представља приход буџета општине Станари. 

 

Члан 3. 

За списе и радње у поступку пред републичким органима управе плаћају се таксе 

по Тарифи републичких административних такса. 

Члан 4. 

Таксени обвезник (у даљем тексту: Обвезник) је лице по чијем се захтјеву поступак 

покреће, односно врше радње предвиђене Таксеном тарифом. 

Ако за исту таксу постоје два или више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

Члан 5. 

Ако Таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: 

1. За писмене поднеске – у тренутку када се предају, а за усмено саопштење које се 

даје на записник – у тренутку када се записник сачини, 
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2. За рјешења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтјева, односно 

поднеска за њихово издавање,   

3. За управне радње – у тренутку подношења захтјева за извршење тих радњи. 

Члан 6. 

Ако је Таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вриједности предмета, 

као основица за обрачунавање таксе узима се вриједност означена у поднеску или 

исправи. 

Члан 7. 

Ако се исправа за коју се плаћа такса по захтјеву странке издаје у два или више 

примјерака, за други и сваки наредни примјерак плаћа се такса као за препис  или овјеру 

преписа. 

Када је поступак покренут по захтјеву више лица од који су нека ослобођена 

плаћања таксе у поступку таксу плаћа само лице које није ослобођено плаћања таксе. 

 

Члан 8. 

У рјешењу или другој исправи за коју је такса плаћена мора се означити да је такса 

плаћена, у којем износу и по којем тарифном броју. 

У исправама које се издају без таксе  мора се назначити у коју сврху се издају и на 

основу којег прописа су ослобођене  плаћања таксе. 

 

Члан 9. 

Ако обвезник не плати таксу (непосредно или поштом) за поднесак који није 

таксиран, органи који одлучују по захтјеву упозориће писаном опоменом обвезника кojи je 

дужан платити таксу у року петнаест дана од дана пријема опомене и истовремено ће га 

упознати са посљедицама неплаћене таксе. 

Уколико таксени обвезник не плати прописану таксу, приступиће се принудној 

наплати по поступку предвиђеним законом. 

 

Члан 10. 

Од обавезе плаћања таксе ослобођени су обвезници, списи, поднесци и радње, 

наведени у члану 13. и 14. Закона о административним таксама. 

Члан 11. 

Лице које је  платило таксу коју није било дужно да плати, или је таксу платило у 

износу већем од прописаног, или за радњу коју орган није извршио, има право на поврат 

таксе, односно вишка плаћене таксе. 

Рјешење о поврату таксе у случајевима из претходног става доноси надлежни орган 

управе, који је одлучио о захтјеву. 
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Члан 12. 

Право на наплату таксе застаријева за двије године од истека године у којој је таксу 

требало наплатити, а право на поврат таксе, односно вишка плаћене таксе, за двије године 

од дана када је такса плаћена. 

Члан 13. 

Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије (у 

даљем тексту: Таксене марке) или у готовини. 

Таксене марке издају се у апоенима од: 1 КМ, 2 КМ, 5 КМ, 10 КМ и 50 КМ. 

Таксе се плаћају на начин прописан ставом 1. овог члана, а ако је прописана такса у 

већем износу од 200 КМ, иста се плаћа налогом на рачун буџета општине Станари. 

 

Члан 14. 

Списи и радње у поступцима који се воде по службеној дужности не подлијежу 

обавези плаћања општинске административне таксе. 

Члан 15. 

Од плаћања таксе ослобођени су: 

1. Република, општина, град и њихови органи, 

2. Фондови у области образовања, науке, културе, физичке културе и социјалне 

заштите, 

3. Организација Црвеног крста, 

4. Инвалидске организације, осим у пословима у вези са вршењем привредне 

дјелатности, 

5. Инвалиди рата и инвалиди рада, дјеца која су уживаоци инвалиднине до навршених 

26 година живота, за списе и радње у вези са школовањем у свим школама, 

6. Грађани за пријаву на конкурс за заснивање радног односа за списе и радње у вези 

са остваривањем и заштитом права из радног односа, 

7. Ученици и студенти за све списе и радње у вези са школовањем, 

8. Ватрогасна друштва и ватрогасне јединице, 

9. Удружења  грађана за овјеру потписа, рукописа и преписа, када је у питању 

провођење уговора о донацији.  

Члан 16. 

Од плаћања општинских административних такса ослобођени су сљедећи списи и радње:  

1. Приједлози, пријаве и други поднесци, поднесени у општем интересу, 

2. Списи и радње у поступку за повраћај неправилно  наплаћених дажбина, 

3. Списи и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и 

спискова за кандидовање, 
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4. Списи и радње у поступку усвојења и у поступку за постављање стараоца, 

5. Све врсте пријава и прилога уз њих, за разрез пореза грађана, смањење 

катастарских прихода због елементарних непогода, штеточина у пољопривреди  и 

за остваривање законом признатих пореских олакшица, 

6. Списи и радње за додјелу социјалне помоћи и за остваривање других облика 

социјалне заштите, 

7. Списи и радње у поступку за остваривање права бораца, ратних војних инвалида, 

породица погинулих бораца, избјеглих и расељених лица и повратника, 

8. Списи и радње у поступку за остваривање права инвалида, 

9. Списи и радње у поступку за остваривање права на доходак за дјецу, 

10. Оригинали диплома, свједочанстава и других исправа о завршеном школовању или 

класификацији, осим њихових дупликата и преводи, 

11. Списи и радње за упис у Књигу држављана Републике Српске, 

12. Пријаве и упис у матичне књиге, 

13. Списи и радње у поступку за издавање радних књижица и утврђивање радног 

стажа и стажа осигурања, 

14. Списи и радње у поступку за сахрану умрлих, осим ексхумације, 

15. Захтјеви, молбе, приједлози и пријаве, 

16. Изводи, увјерења или потврде. 

 

Члан 17. 

 Приликом наплаћивања Такса у вези са регистрацијом предузетника примјењиваће 

се Закон о административним таксама (,,Службени гласник Републике Српске“ број: 

100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) 

Члан 18. 

Надзор над примјеном ове Одлуке вршиће Пореска управа. 

Члан 19. 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за општу управу општине 

Станари и органи из члана 1. ове Одлуке, који поступају по захтјеву странака . 

Члан 20. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престајe да важи Одлука о општинским 

административним таксама (,,Службени гласник општине Станари“ број: 1/15), Одлука о 

измјени и допуни одлуке о општинским административним таксама (,,Службени гласник 

општине Станари“ број: 5/15), Одлука о измјени и допуни одлуке о општинским 

административним таксама (,,Службени гласник општине Станари“ број: 3/19) и Одлука о 

измјени и допуни одлуке о општинским административним таксама (,,Службени гласник 

општине Станари“ број: 6/19). 

Члан 21. 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Станари“. 

ТАРИФА ППШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА 

I ППДНЕСЦИ 

 

Тарифни број 1 

За захтјеве, мплбе, приједлпге, пријаве и друге ппднеске, акп пвпм тарифпм није прпписана 
друга такса. 2,00 

Наппмена: такса пп пвпм тарифнпм брпју не плаћа се на накнадне ппднеске кпјима странка захтијева 
самп брже ппступаое пп раније ппднесенпм ппднеску. 

 

Тарифни број 2 

За жалбе прптив рјешеоа кпје дпнпси ппштинска административна служба 2,00 

 

Тарифни број 3 

За захтјеве за закључење брака 

1. У нерадне дане 25,00 

2. Изван прпстпра пдређенпг за те намјене (ппштина Станари), пднпснп закључеое 
брака у угпститељским пбјектима и другим јавним и приватним прпстпријама. 

45,00 

 

II РЈЕШЕОА 

 

Тарифни број 4 

За сва рјешеоа за кпја није прпписана ппсебна такса 4,00 

Наппмена 1: Такса се не плаћа за рјешеоа дпнесена пп жалбама. 
Наппмена 2: Акп се дпнпси једнп рјешеое пп захтјеву више лица, такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се 
пнпликп пута кпликп има лица кпјима се рјешеое дпставља. 

 

III УВЈЕРЕОА 

 

Тарифни број 5 

За сва увјереоа, акп није другачије прпписанп. 4,00 

 

Тарифни број 6 

За увјереоа кпја се кпристе у инпстранству. 7,00 

 

Тарифни број 7 

За дупликат исправа п завршенпм шкплпваоу или квалификацији. 5,00 

 

Тарифни број 8 

За изузимаое пригинала из архиве ради кппираоа. 4,00 
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IV  ПВЈЕРЕ РУКППИСА И ПРЕВПДИ 

 

Тарифни број 9  

За пвјеру пптписа, рукпписа и преписа 

1. За пвјеру свакпг пптписа  3,00 

2. За пвјеру рукпписа и преписа 3,00 

3. За пвјеру кппија пригиналних дпкумената 2,00 

4. За пвјеру пунпмпћи 4,00 

Наппмена: акп је препис, рукппис или пригинал дпкумента писан на странпм језику, такса се увећава за 
100%. 

 

Тарифни број 10 

За пвјеру пптписа, рукпписа и преписа изван службених прпстприја Општине и мјесних канцеларија: 

1. Дп 10 пвјера 10,00 

2. 10-100 пвјера 25,00 

3. Прекп 100 пвјера 40,00 

Наппмена: пвјера пптписа на дпкументима изван службених прпстприја за неппкретна, бплесна и стара 
лица не сматрају се ппсебним услугама, те се на пве услуге не наплаћује административна такса. 

 

Тарифни број 11 

За пвјере угпвпра такса се плаћа према вриједнпсти и тп: 

1. Дп 1000,00 КМ 5,00 

2. Дп 5 000,00 КМ 10,00 

3. Дп 10 000,00 КМ 20,00 

4. Дп 15 000,00 КМ 30,00  

5. Прекп 15 000,00  КМ 40,00 

Наппмена: за пвјеру анекса угпвпра плаћа се 50% прпписане таксе. 

Тарифни број 12 

За пвјеру планпва, цртежа и прпјеката 5,00 

 

Тарифни број 13 

За пвјеру свих ппслпвних коига пп једнпј коизи 10,00 

 

Тарифни број 14 

За пвјеру превпда 5,00 

 

V  ПДПБРЕОА ЗА РАД 

 

Тарифни број 15 

Угоститељство  

1. За Рјешеоа п категпризацији угпститељских пбјеката за смјештај врсте: апартман, 
кућа за пдмпр, спба за изнајмљиваое, камп, 

  30,00 

Тарифни број 16 

Превоз  

1. За сва Рјешеоа кпјима се пдпбрава вршеое превпза за властите пптребе (у пквиру 
регистрпване ппљппривредне дјелатнпсти) 

30,00 

2. За издаваое Рјешеоа п упису у регистар чамаца 30,00 
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3. За издаваое и прпдужеое плпвидбене дпзвпле 30,00 

4. Лиценца превпзника 20,00 

5. Легитимација за впзача мптпрнпг впзила 10,00 

 

Тарифни број 17 

Пстало  

1. За Рјешеоа п пријави наставка пбављаоа дјелатнпсти  5,00 

2. За Рјешеоа за излазак ван ппслпвнпг сједишта приликпм пдржаваоа скуппва 
(вашари и сл.) 

10,00 

3. За Пивремена рјешеоа дп 7 дана 20,00 

4. За Пивремена рјешеоа дп 1 гпдине 30,00 

5. За Рјешеоа п пдпбреоу извпђеоа музике уживп 20,00 

6. За сва Рјешеоа кпја нису пбухваћена у пвпм пдјељку 20,00 

7. Овјера Коиге гпстију и Коиге жалби 10,00 

 

VI ВПДППРИВРЕДА 

 

Тарифни број 18 

1. За рјешеое за издаваое впдне сагласнпсти на техничку дпкументацију 20,00 

2. За издаваое впдне дпзвпле   

- за индивидуални стамбени пбјекат 50,00 

- за ппслпвни и стамбенп-ппслпвни пбјекат 100,00 

 

VII  ЕКПЛПГИЈА 

 

Тарифни број 19 

1. Такса за издаваое екплпшке дпзвпле 50,00 

2. Такса за ревизију екплпшке дпзвпле 50,00 

3. Такса за издаваое рјешеоа п пдпбраваоу Плана активнпсти са мјерама и рпкпвима 
за ппстепенп смаоеое емисија  и за усаглашаваое са најбпљпм распплпживпм 
техникпм 

30,00 

4. Такса за решаваое захтјева за измјену Екплпшке дпзвпле 50,00 

 

VIII  ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ И ГРАЂЕОЕ 

 

Тарифни број 20 

Такса за издаваое извпда из прпстпрнп-планске дпкументације 

1. Накнада за фпрмираое грађевинске парцеле 40,00 

2. Накнада за извпде из прпстпрнп- планске дпкументације (пп једнпј катастарскпј 
честици). 

10,00 

 

Тарифни број 21 

Такса за издаваое лпкацијских услпва за: 

1. Индивидуалне стамбене пбјекте 20,00 

2. Индивидуалне стамбенп-ппслпвне пбјекте 50,00 

3. Стамбене, стамбенп-ппслпвне пбјекте, кплективнп станпваое 100,00 
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4. Ппслпвне и привредне пбјекте дп 200 м2 80,00 

5. Ппслпвне и привредне пбјекте пд  200 м2 дп 500 м2 120,00 

6. Ппслпвне и привредне пбјекте прекп 500 м2 150,00 

7. Викенд пбјекте 30,00 

8. Ппмпћне пбјекте (гараже, шупе, пставе и сл.) 10,00 

9. Привремене ппслпвне пбјекте (кипск и сл.) 30,00 

10. Љетне баште, тенде, рекламни панпи и сл. 30,00 

11. Објекте инфраструктуре дп 1 килпметар 50,00 

12. за сваки сљедећи килпметар инфраструктуре  10,00 

13. За издаваое лпкацијских услпва 20,00 

Наппмена 1: за издаваое лпкацијских услпва за дпградоу, рекпнструкцију, надзиђиваое и прпмјену 
намјене за пбјектеиз претхпдне тачке плаћа се 50% пд изнпса таксе утврђене пвим тарифним брпјем. 
Наппмена 2: за издаваое рјешеоа п измјени лпкацијских услпва пп захтјеву странке плаћа се такса у 
пунпм изнпсу, кап и за издаваое лпкацијских услпва 

 

Тарифни број 22 

Такса за пдпбреое за грађеое плаћа се према предрачунскпј вриједнпсти пбјекта и тп:  

1. Дп 50 000,00 КМ 20,00 

2. Од 50 001,00 КМ дп 100 000,00 КМ 30,00 

3. Прекп 100 000,00 КМ – према предрачунскпј вриједнпсти пбјекта 0,05% 

Наппмена: приликпм издаваоа пдпбреоа за грађеое пбјеката чија предрачунска вриједнпст прелази 
100 000,00 КМ, максимална висина таксе је 1000,00 КМ. 

  

Тарифни број 23 

Такса за издаваое пдпбреоа за упптребу пбјекта 

1. За издаваое пдпбреоа за упптребу индивидуалних стамбених, стамбенп-ппслпвних, 
ппмпћних и привремених пбјеката 

20,00 

2. За издаваое пдпбреоа за упптребу пбјеката за кплективнп станпваое, кплективних 
стамбенп-ппслпвних, ппслпвних и индустријских пбјеката 

50,00 

3. За издаваое пдпбреоа за упптребу пбјеката мале привреде, занатских радипница, 
складишта, ппљппривредних и инфраструктурних пбјеката 

30,00 

4. За издаваое пдпбреоа за упптребу угпститељских пбјеката са пренпћиштем, нпћних 
барпва, дискп клубпва и бензинских пумпи 

100,00 

Тарифни број 24 

1. За издаваое Рјешеоа п утврђиваоу легалнпсти пбјекта 10,00 

2. За издаваое Рјешеоа за плаћаое кпмуналне таксе 10,00 

3. За издаваое Рјешеоа  п пслпбађаоу плаћаоа кпмуналне таксе 10,00 

Тарифни број 25 

1. За издаваое дпзвпле за уклаоаое пбјекта 10,00 

2. За упис псниваоа заједнице етажних власника у регистар 50,00 

3. За упис статусне прпмјене 25,00 

4. За упис прпмјене лица пвлашћених за заступаое 10,00 

5. За Извпд из регистра или Увјереое п ппдацима из регистра 5,00 

6. За издаваое Рјешеоа/Увјереоа п кућнпм брпју 5,00 

Тарифни број 26 

1. за издаваое Рјешеоа пп жалбама 5,00 

Број:01-020-78/21                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:08.04.2021.године             

                  Денис  Стевановић с.р. 


