
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. Закона о административним 
таксама (''Службени гласник Републике Српске'', број: 100/11) и члана 28. Статута 
општине Козарска Дубица (''Службени гласник општине Козарска Дубица'', број: 5/06- 
пречишћени текст, 6/07, 12/07, 2/08, 5/12 и 12/12) Скупштина општине Козарска 
Дубица на  Другој редовној  сједници одржаној дана  30.01.2013. године донијела је  
 

О Д Л У К У  
о општинским административним таксама 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком прописује се наплата административне таксе за списе и радње у 
управном поступку и за друге предмете и радње у поступку код Административне 
службе општине Козарска Дубица (у даљем тексту: Административна служба) и код 
носилаца јавних овлашћења којима је, на закону заснованом Одлуком Скупштине 
општине Козарска Дубица, повјерено рјешавање у управним стварима о одређеним 
правима и обавезама.                                        
 

Члан 2. 
 Одредбе Закона о административним таксама, изузев Таксене тарифе, 
примјењују се непосредно у поступку код Административне службе и носилаца јавних 
овлашћења. 
 

Члан 3. 
 Ослобађање од плаћања административне таксе из члана 13. и 14. Закона о 
администратвним таксама примјењује се на предмете и радње у поступку код 
Административне службе и код носилаца јавних овлашћења код којих се плаћају 
општинске административне таксе. 
 Ослобађају се плаћања општинске административне таксе чланови породице 
погинулог борца  којима је признато право на породичну инвалиднину док то право 
траје и ратни војни инвалиди од I до IV категорије на основу увјерења издатог од 
стране надлежног општинског органа, у поступку  рјешавања питања из области 
борачко-инвалидске заштите, док за све остале радње и поступке пред 
Административном службом , плаћају 50% од износа утврђеног  Тарифом општинских 
административних такса. 
 Ослобађају се од плаћања општинске административне таксе корисници основне 
новчане помоћи којима је то право признао Центар за социјални рад. 
 Ослобађају се од плаћања општинске административне таксе избјегла и 
расељена лица и повратници који прибављају документацију у Административној 
служби приликом подношења захтјева на јавне огласе за додјелу донација. 
 

Члан 4. 
 

 На сва остала питања која нису регулисана овом Одлуком примјењиваће се 
Закон о административним таксама. 
 

Члан 5. 
Општинске административне таксе плаћају се по сљедећој Тарифи општинских 

административних такса. 
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Т  А  Р  И  Ф  А 
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА 

 
 
I  -  ПОДНЕСЦИ 
                           Плаћа се у КМ
     

Тарифни број  1. 
 
1. За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске 
    ако овом Тарифом није другачије прописано      2,00  
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом Тарифном броју се не плаћа за накнадне поступке којима странка тражи 
само  брже поступање по раније поднешеном захтјеву. 
 

Тарифни  број 2. 
 
1. За жалбе против рјешења које доноси Административна  
    служба и носиоци јавних овлашћења                                                                     5,00  
                                                                                              
 
II  -  РЈЕШЕЊА 

 
Тарифни број 3. 

 
1. За сва рјешења за која није прописана посебна такса      5,00  
2. За рјешење за промјену личног имена                                                                 30,00  
3. За рјешење за промјену личног имена када се ради о усклађивању 
    података из личних докумената                                                                            10,00  
 
НАПОМЕНА: 
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, такса се по овом Тарифном броју 
плаћа онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља. 
За рјешење које се доноси по жалбама не плаћа се такса. 
 
III - TAKСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

Тарифни број 4. 
 

За рјешења на основу којих се одобрава обављање претежне дјелатности: 
 
1.  Захтјев за издавање рјешења за обављање самосталне 
      непроизводне дјелатности, занатске и услужне       50,00  
2.  Захтјев за издавање рјешења за обављање дјелатности 
     домаће радиности, умјетничких и старих заната                                              20,00  
3.  Захтјев за издавање рјешења за обављање  

угоститељске дјелатности            100,00  
4.  Захтјев за издавање рјешења за обављање угоститељске 
     дјелатности изван угоститељског објекта: 
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     а) до 2 дана                                                                                                            30,00  
     б) од 3 до 6 дана                                                                                                    75,00  
     в) преко 6 дана                                                                                                             120,00                        
5.  Захтјев за издавање рјешења за обављање  
     трговинске  дјелатности                  100,00  
6.  Захтјев за издавање рјешења за обављање  
     трговинске  дјелатности путем штанда на пијаци        50,00  
7.   Захтјев за издавање рјешења за обављање производне 

дјелатности                                                     50,00  
8.  Захтјев за издавање рјешења за обављање пољопривредне производње          0,00  
9.  Захтјев за промјену: сједишта, предмета пословања,  ортаклука  и 
     друге промјене које настану  приликом обављања дјелатности      50,00                        
10.  Захтјев за промјену начина обављања дјелатности                                         50,00  
11.  Захтјев за обављање дјелатности у издвојеном пословном простору: 
      а) за пољопривредну дјелатност                                                                            0,00  
      б) за остале привредне субјекте у оквиру исте дјелатности                            75,00  
12. Захтјев за проширење дјелатности           50,00  
13. Захтјев за сталну одјаву дјелатности           30,00  
14. Захтјев за привремену одјаву дјелатности         30,00  
15. Захтјев за издавање одобрења за рад у продуженом радном времену: 
      а) до три мјесеца                                                                                                         150,00  
      б) од три до шест мјесеци                                                                                          200,00  
      в) пригодно радно вријеме (прославе рођендана, јубилеја, 
          матуре и других свечаности)                                                                           30,00  
16. Захтјев за издавање одобрења за обављање јавног 
      превоза у  друмском саобраћају                                                                 100,00  
17.  Захтјев за издавање одобрења за превоз ствари за властите 

потребе  самосталних дјелатности                               75,00  
18.  Захтјев за издавање одобрења за превоз ствари за властите 

потребе за потребе пољопривреде                                     10,00  
19.  Захтјев за промјену возила којим се обавља дјелатност  
       јавног превоза и превоза за властите потребе                                                 20,00  
20.  Захтјев за издавање увјерења која се односе на област 

 самосталног привређивања               5,00  
21.  Захјтев  за издавање лиценци за  
       превоз лица иствари у друмском саобраћају                                                        5,00  
22.  Захтјев за издавање легитимације за возача 
        моторног возила (такси превоз)                                                                           5,00  
23. Захтјев за усклађивање редова вожње                                                              50,00                         
24. Захтјев за усклађивање дјелатности 
       са  прописима                                                                                                          5,00 
25.  Захтјев за овјеру књиге утисака у угоститељству и туризму                             0,00  
26.  Остале промјене у бављењу дјелатности које се односе на 
       предузетника (промјена презимена, адресе становања, промјена 
       у пословном имену и сл.)                                                                                        5,00  
 
НАПОМЕНА:  
Ако се једним рјешењем врши више промјена код пословног субјекта наплаћује  
се такса за сваку промјену по Тарифном броју који одговара тим  промјенама. 
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IV  -  УВЈЕРЕЊА  
 

Тарифни број 5. 
 

1. За  увјерења која издаје Административна служба и носиоци  
    јавних овлашћења ако није другачије прописано             5,00  
2. За увјерења која издају општински органи управе а 
    користе се у иностранству                                                                                     10,00  
3. За увјерење о држављанству по захтјеву који је поднешен  
    електронским путем: 
    а) када се увјерење доставља на територији Босне и Херцеговине                   10,00                        
    б) када се увјерење доставља ван територије Босне и Херцеговине                 20,00  
 
НАПОМЕНА:  

1. Ако се издаје једно увјерење по захтјеву више лица такса по овом Тарифном 
броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се увјерење доставља. 

 
V – МАТИЧНЕ КЊИГЕ  
 

Тарифни  број 6. 
 
1. Изводи из Матичних књига                                                           3,00  
2. Изводи из Матичних књига за иностранствo                                20,00  
3. За изводе из матичних књига рођених, вјенчаних, умрлих и држављана: 
    а) када се извод    доставља на територији Босне и Херцеговине                    10,00                        
    б) када се извод    доставља ван територије Босне и Херцеговине                  20,00  
 
 
3. Потврда о издржавању за иностранство                     30,00  
 

Тарифни  број  7. 
 

За пријаву  вјенчања: 
 
1. За вјенчање за вријеме радног дана                                  10,00  
2. За вјенчање нерадним даном и празником у службеним просторијама           20,00  
3. За вјенчање ван службених просторија                                         100,00  
 
 
VI -  ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 
 
 

Тарифни број  8. 
 
За овјеру потписа, рукописа, преписа и превода плаћа се такса: 
 
1. За овјеру потписа пољопривредних произвођача у   сврху остваривања права на  
   подстицаје у пољопривреди                                                                                       2,00                        
2. За овјеру потписа на уговорима по потпису                                                            5,00  
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3. За овјеру  осталих  потписа по потпису              3,00  
4. За овјеру преписа или за дупликат исправе по страници                      2,00  
 
НАПОМЕНА: 
Под страницом се подразумјера лист хартије формата А-4 и мањи. 
Ако је рукопис на страном језику тарифа се удвостручује. 
 
 

Тарифни број  9. 
 

1. За овјеру потписа пуномоћи                   5,00  
2. За овјеру пуномоћи грађанима који се удруже с намјером заједничке 
    овјере (акционари и пензионери)              2,00  
 
 

Тарифни број 10. 
 

 За овјеру превода            10,00  
 

Тарифни број  11. 
 

За преписивање службених аката: 
 
 1. Када преписивање врше заинтересована лица  
     по страници оригинала               2,00  
 2. Када преписивање врши орган управе  
     по једној страници оригинала              2,00  
 

Тарифни број 12. 
 

1. За овјеру фотокопије плана, цртежа, пројекта и друге техничке 
    документације по свакој страници листа формата већег од А4                            3,00  
 
 

VII ТАКСЕ У ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊА  
 
 
 

Тарифни број 13. 
 

За захтјеве за издавање локацијских услова, одобрења за грађење,  
технички преглед, увјерења и друге поднеске у области уређења  
простора и грађења                                        5,00  
 

Тарифни број 14. 
 

За издавање локацијских услова, односно измјену и допуну 
локацијских услова                                                                           10,00  
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Тарифни број 15. 
 

За издавање рјешења о утврђивању ренте и накнада за уређење грађевинског 
земљишта: 

а) индвидалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400 m2      10,00  
б) за све остале грађевине                                                                                     50,00  

 
Тарифни број 16. 

 
1. За одобрење за грађење: 
а) индвидалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400 m2       10,00  
б) индивидуални стамбено-пословни обејкат                                                     30,00 
в) пословни објекат  до 400 m2 бруто грађевинске површине                          50,00  
г) објект еколективног становања или пословни објект преко 
    400 m2 бруто грађевинске површине                                                             100,00  
д) за све остале грађевине                                                                                     50,00  
2. За одобрење за реконструкцију, санацију и адаптацију плаћа се половина 

таксе прописане тачком 1. овог Тарифног броја. 
Напомена: За одобрење за доградњу и надоградњу, као и грађење испод нивоа 

земље плаћа се такса из тачке 1. овог Тарифног броја.  
 

Тарифнин број 17. 
 

За захтјеве за издавање одобрења за употребу: 
а) индвидалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400 m2     10,00  
б) индивидуални стамбено-пословни обејкат                                                    30,00  
в) пословни објекат  до 400 m2 бруто грађевинске површине                         50,00  
г) објект еколективног становања или пословни објект преко 
    400 m2 бруто грађевинске површине                                                             100,00  
д) за све остале грађевине                                                                                   100,00 
 

Тарифни број 18. 
 

За издавање одобрења за уклањање објекта                                                       50,00  
 

Тарифни број 19. 
 

За издавање одобрења за постављање привремених објеката 
а) за угоститељску и трговачку дјелатност                                                         50,00   
б) производну и занатску дјелатност                                                                   10,00   
 

Тарифни број 20. 
 

За закључке донесене по захтјевима из области уређења  
простора и грађења           10,00  

 
Тарифни број 21. 

 
За издавање увјерења из области просторног уређења и грађења                    10,00  
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НАПОМЕНА: 
Таксена обавеза  настаје : 
а) за писмене поднеске - у тренутку када  се предају, а за усмено  саопштење које   
се даје на записник – у тренутку кад се записник сачини, 
б) за рјешења, дозволе и друге исправе у тренутку подношења захтјева , односно 
поднеска за њихово издавање 
 
VIII ТАКСЕ У ОБЛАСТИ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА 

 
Тарифни број 22. 

 
За захтјеве и друге поднеске у области стамбено-комуналних послова            5,00  

 
 

Тарифни број 23. 
 

За издавање одобрења за заузимање и прекопавање јавних површина            10,00  
 
IX ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ 
 

Тарифни број 24. 
 

За издавање: 
а) еколошке дозволе                                                                                               50,00  
б) ревизије еколошке дозволе                                                                               50,00  
в) рјешења о одобравању Плана активности                                                       50,00  
г) одобрења о преиспитивању Плана активности                                               25.00  
д) рјешења о ослобађању од обавезе издавања еколошке дозволе                   25,00  
  
 
X ВОДОПРИВРЕДНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 
Тарифни број 25. 

 
За издавање: 
а) водопривредне сагласности                                                                              80,00  
б) водопривредне дозволе                                                                                   120,00  
 

Тарифни број 26. 
 

За издавање рјешења којима се одобрава упис пловног обејкта у регистар: 
а) чамци, прва регистрација                                                                                  10,00  
б) чамци, продужење регистрације                                                                        5,00  
в) брисање пловног објекта из уписа у регистар                                                  5,00   
г) остали пловни објекти                                                                                       20,00  
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом Тарифном броју не плаћа се на пловне објекте који служе 

искључиво за цивилну заштиту и ватрогасну службу. 
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         XI - УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
                
 
 

Тарифни број 27. 
 

За списе и радње, односно захтјеве у поступку уписа у регистар заједнице етажних 
власника станара: 
1. За издавања рјешења о упису у регистар 
    oснивања заједнице етажних власника стамбених зграда                               50,00  
2. За издавање рјешења о упису у регистар 
    статусне промјене заједнице етажних власника                                               25,00  
3. За упис у регистар промјене лица овлашћених  
    за заступање заједнице етажних власника                                                        10,00  
4. За извод из регистра или увјерење о подацима из регистра                            10,00  
5. За захтјев за откуп стана                                                                                     50,00  
 
XII  -  Р А З Н О 

Тарифни број  28. 
 

1. За опомену којом се неко позива да плати дужну таксу        5,00  
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом Тарифном броју плаћа се за нетаксиране и недовољно таксиране 
поднеске. 
 

Тарифни број 29. 
 

 За разматрање завршених списа Административне службе општине : 
 
 1. За подношење захтјева за увид  и  увид у спис                                                20,00  
 2. За умножавање по страници   из списа  тачке 1. овог члана                              2,00         
 

Члан  6. 
 

Општинске административне таксе се плаћају у административним таксеним 
маркама  у износима прописаним до 10 КМ, а сви прописани остали износи такса који 
су  већи од 10 КМ плаћа ће се у готовом новцу налогом на жиро рачун буџета Општине. 
 

Члан  7. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским 
административним таксама (,,Службени гласник општине Козарска Дубица'' број: 
10/10). 

 
За списе и радње у управним стварима по којима је тражена обавеза настала до 

дана ступања на снагу ове Одлуке плаћаће се такса по Закону о административним 
таксама, односно по Одлуци о општинским административним таксама („Службени 
гласник општине Козарска Дубица“, број: 10/10). 
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Члан  8. 

 
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Козарска Дубица '' 
                                                                                        
Број: 02-013-15/13                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.01.2013. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                
Козарска Дубица                                                  Небојша Миловчевић, дипл.инг.саоб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


