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Одлука о градским административним таксама
407.
На основу члана 58. алинеја 4. Пословника Скупшт ине града Бања Лука - Пречишћени т екст
(Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 13/09), Комисија за правна пит ања Скупшт ине града Бања Лука, на
сједници одржаној 17.07.2009. године, ут врдила је пречишћени т екст Одлуке о градским
админист рат ивним т аксама (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 10/01, 14/03 и 18/09), како
слиједи
ОДЛУКА
о градским админист рат ивним т аксама
- Пречишћени т екст Члан 1.
Овом одлуком прописује се наплат а админист рат ивне т аксе за списе и радње у управним и другим
ст варима, у пост упку код:
- органа Градске управе, управних организација и других државних органа, на нивоу Града,
- предузећа, јавних уст анова, ф ондова и других организација којима је Законом, или на Закону
заснованом одлуком Скупшт ине Града, повјерено да рјешавају у управним ст варима о одређеним
правима и обавезама.
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа т акса, као и висина т аксе, ут врђују се т аксеном т ариф ом, која је
саст авни дио ове одлуке.
Такса се не може наплат ит и ако није прописана Тариф ом.
Члан 3.
Таксени обвезник је лице по чијем се захт јеву пост упак покреће, односно врше радње предвиђене
т аксеном т ариф ом.
Такса се плаћа у т ренут ку наст анка т аксене обавезе.
Члан 4.
У рјешењу или другој исправи, за коју је т акса плаћена, мора се означит и да је т акса плаћена, у којем
износу и по којем т ариф ном броју.
Члан 5.
У исправама које се издају без т аксе, мора се означит и у коју сврху се издају и на основу којег
прописа су ослобођени од т аксе.
Члан 6.
Таксе се плаћају у админист рат ивним т аксеним маркама јединст вене емисије, и у гот овом новцу, кад
је прописана т акса изнад износа ут врђеног Законом.

Наплат у т аксе принудним пут ем врши надлежни орган Пореске управе РС, по прописима о принудној
наплат и пореза.
Члан 7.
Наплаћена т акса по т ариф и градских админист рат ивних т акса предст авља приход буџет а Града.
Члан 8.
Такса се плаћа у т ренут ку предаје захт јева, а надлежни орган покреће пост упак и по нет аксираном,
или недовољно т аксираном поднеску, али рјешење или други акт не може бит и дост ављен ст ранци
прије него шт о плат и прописану т аксу.
Уколико лице, са пребивалишт ем у иност ранст ву, упућује захт јев за издавање исправа пут ем
т елеф она, или елект ронском пошт ом, т акса, уз припадајући износ пошт арине, плаћа се уплат ом на
рачун, код одређене пословне банке, односно пошт е - у корист буџет а Града.
Члан 9.
Поништ авање т аксених марака, које се лијепе на поднеску, врши овлашт ени службеник за пријем
поднесака.
Поништ авање налијепљене т аксе врши се шт амбиљом „поништ ено“.
Члан 10.
Од плаћања градских админист рат ивних т акса, поред ослобађања ут врђених чланом 15. и 16.
Закона, ослобођени су:
- грађани слабог имовног ст ања (алт ернат ива: социјално угрожена лица),
- лица којима је, рјешењем надлежног органа, признат о својст во члана породице погинулих, умрлих,
нест алих или заробљених бораца,
- пријаве и уписи у мат ичне књиге,
- предст авке и прит ужбе грађана.
Члан 11.
Грађанима слабог имовног ст ања (социјално угрожена лица), у смислу члана 10. ове Одлуке,
смат рају се лица којима је ут врђено право на ст алну новчану помоћ или право на новчану накнаду за
помоћ и т уђу његу, у складу са Законом и другим прописима, а на основу увјерења Цент ра за
социјални рад.
Члан 12.
На ост ала ослобађања од плаћања админист рат ивне т аксе, као и на друга пит ања која нису
регулисана овом одлуком, примјењиваће се одредбе Закона о админист рат ивним т аксама и
накнадама.
Члан 13.
За списе и радње код органа Градске управе, и других органа и организација из члана 1. ове одлуке,
плаћају се т аксе по слиједећој т ариф и градских админист рат ивних т акса:
Т АРИФА
ГРАДСКИХ АДМИНИСТ РАТ ИВНИХ ТАКСА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВРСТ А СПИСА ИЛИ РАДЊИ Плаћа се у конверт ибилним
маркама
1 2 _________
I – ПОДНЕСЦИ
Тариф ни број 1.
За захт јеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске,
ако овом т ариф ом није прописана друга т акса 2,00 КМ
НАПОМЕНА:
Такса по овом т ариф ном броју не плаћа се за накнадне поднеске, којима ст ранка захт ијева само
брже пост упање по раније поднесеном захт јеву.
Тариф ни број 2.
За жалбу прот ив рјешења, која доносе градски орган управе,
организације и друга правна лица из члана 1.ове одлуке 10,00 КМ
II – РЈЕШЕЊА
Тариф ни број 3.
1. За сва рјешења за која није прописана посебна т акса 5,00 КМ
2. за рјешења о промјени личног имена 30,00 КМ
3. за рјешења о накнадним уписима у мат ичне књиге 10,00 КМ
НАПОМЕНА:
Ако се доноси једно рјешење по захт јеву више лица, т аксу по овом т ариф ном броју плаћа свако
лице коме се уручује рјешење.
Тариф ни број 4.
За рјешења на основу којих се одобрава обављ ање самост алне привредне дјелат ност и, и т о:
- угост ит ељску дјелат ност 100,00 КМ
- т рговинску дјелат ност 100,00 КМ
- занат ску дјелат ност 50,00 КМ
- ост але дјелат ност и 40,00 КМ
- за дјелат ност без коришт ења пословног прост ора 70,00 КМ
- за промјене (сједишт а,предмет а пословања и др.),

које наст ану у т оку обављања дјелат ност и 40,00 КМ
1 2 _________
Тариф ни број 5.
За рјешења на основу којих се одобрава обављање дјелат ност и предузећа 100,00 КМ
III – УВЈЕРЕЊА
Тариф ни број 6.
1. За увјерења, ако није другачије прописано 2,00 КМ
2. за увјерења о слободном брачном ст ању 10,00 КМ
3. за изводе из мат ичних књига намијењених за иност ранст во10,00 КМ
4. за увјерења о држављанст ву 5,00 КМ
5. за увјерења о породичном ст ању за иност ранст во 10,00 КМ
6. за увјерења о издржавању чланова породице, а ради
ослобађања од пореза на плат е радника у иност ранст ву 20,00 КМ
Тариф ни број 7.
За дупликат исправе о завршеном школовању, или ст ручној квалиф икацији 2,00 КМ
Тариф ни број 8.
За увјерења којима се доказује поријекло или вриједност ,
количина, каквоћа или здравст вена исправност робе 10,00 КМ
НАПОМЕНА:
Такса из овог т ариф ног броја не плаћа се на ст ране пошт анске декларације које прат е спроводни
лист .
IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тариф ни број 9.
За овјеру пот писа, рукописа и преписа:
1. за овјеру сваког пот писа 2,00 КМ
2. за овјеру аут ент ичност и рукописа, или за овјеру
преписа од сваког полут абака оригинала 2,00 КМ
НАПОМЕНА:
1. Под полут абаком се подразумијева лист харт ије од двије ст ране ф ормат а “А4”, или

мањег.
2. Ако је рукопис или препис писан на ст раном језику, за овјеру аут ент ичност и рукописа
или преписа плаћа се двост рука т акса из т ачке 2. овог т ариф ног броја.
1 2 _________
Тариф ни број 10.
За овјеру превода 2,00 КМ
Тариф ни број 11.
За овјеру плана, црт ежа, пројект а и слично 5,00 КМ
Тариф ни број 12.
За овјеравање службених акат а, или других исправа и
за преписивање ист их:
1. за преписивање од полут абака оригинала 2,00 КМ
2. за овјеравање од полут абака оригинала 2,00 КМ
3. за издавање преписа (ф от окопије) документ а из архиве,
по сваком полут абаку 5,00 КМ
4. увид у списе предмет а који се налазе у архиви 3,00 КМ
5. увид у пројект ну документ ацију која се налази у архиви 10,00 КМ
Тариф ни број 13.
1. За овјеру пот писа на уговорима, према уговорној вриједност и,
плаћа се т акса:
- до 500,00 КМ 20,00 КМ
- од 500,00 – 1.000,00 30,00 КМ
- од 1.000,00 – 5.000,00 КМ 50,00 КМ
- преко 5.000,00 КМ 80,00 КМ
Ако вриједност у уговору није назначена, плаћа се 60,00 КМ
2. За овјеру пот писа на пуномоћју 5,00 КМ
3. За овјеру пот писа за регист рацију предузећа 10,00 КМ
НАПОМЕНА:
1. Смат ра се да је извршена овјера уговора кад се овјеравају само пот писи уговорних ст рана,
2. Свака измјена садржаја уговора смат ра се у т аксеном погледу као нови уговор,
3. Такса из т ачке 1. овог т ариф ног броја плаћа се на вриједност која је у уговору назначена.

Тариф ни број 14.
1. за овјеру књиге домаћих гост ију 50,00 КМ
2. за овјеру књиге ст раних гост ију 50,00 КМ
3. за овјеру књиге ут исака за угост ит ељске објект е 50,00 КМ
4. за овјеру књиге жалби 50,00 КМ
1 2 _________
V –ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТ И ПРОСТ ОРНОГ УРЕЂ ЕЊА
Тариф ни број 15.
За рјешавање захт јева за издавање урбанист ичке сагласност и:
1. за индивидуалне ст амбене и помоћне објект е 50,00 КМ
2. за ост але грађевинске објект е 100,00 КМ
3. за реконст рукцију, доградњу, надзиђивање и промјену намјене 70,00 КМ
Тариф ни број 16.
За рјешавање захт јева за издавање одобрења за грађење:
1. за индивидуалне ст амбене и помоћне објект е 50,00 КМ
2. за ост але грађевинске објект е 100,00 КМ
3. за реконст рукцију, доградњу, надзиђивање и рпомјену намјене 70,00 КМ
Тариф ни број 17.
За рјешавање захт јева за издавање одобрења за упот ребу објект а 30,00 КМ
Тариф ни број 18.
За рјешавање захт јева за издавање одобрења за пост ављање
рекламе 50,00 КМ
Тариф ни број 19.
1. За рјешавање захт јева за издавање еколошке дозволе 50,00 КМ
2. За одобравање плана акт ивност и 30,00 КМ
Тариф ни број 20.
За рјешавање захт јева за издавање:
1. водних смјерница 30,00 КМ
2. водне сагласност и 30,00 КМ
3. водне дозволе 50,00 КМ
Тариф ни број 21.

За издавање извода из регулационог плана 20,00 КМ
Тариф ни број 22.
За дат о мишљење у вези примјене прописа Града из надлежност и
Одјељења за прост орно уређење 30,00 КМ
Тариф ни број 23.
На поднесак за измјену регулационог плана 500,00 КМ
1 2 _________
VI – РЕГИСТ РАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖ НИХ ВЛАСНИКА
Тариф ни број 24.
1. за упис оснивања заједнице у регист ар 50,00 КМ
2. за упис ст ат усне промјене 25,00 КМ
3. за упис промјене лица овлашт ених за заст упање 10,00 КМ
4. за извод из регист ра или увјерење о подацима
из регист ра 5,00 КМ
VII – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТ УПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Тариф ни број 25.
За приговор на одлуке уговорног органа у пост упку јавних
набавки 20,00 КМ
Тариф ни број 26.
За сагласност за продужет ак радног времена
угост ит ељским објект има 20,00 КМ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Члан 14.
Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши Одјељење за општ у управу.
Унут рашњу конт ролу примјене прописа о админист рат ивним т аксама врше органи из члана 1. ове
одлуке, у оквиру свог дјелокруга.
Члан 15.
Даном ст упања на снагу ове одлуке прест аје да важи Одлука о градским админист рат ивним т аксама
(Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 11/98) и Закључак о прерачунавању т ариф е градских
админист рат ивних т акса (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 8/99).
Члан 16.

Ова одлука је ст упила на снагу дана 13.10.2001. године (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 10/01), дана
12.11.2003. године (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 14/03) и дана 16.07.2009. године (Сл.гласник Града
Бања Лука, бр. 18/09).
Број: 07-013-440/09.
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Одлука о измјени и допуни Одлуке о градским
административним таксама
510.
На основу члана 4. Закона о админист рат ивним т аксама и накнадама (Службени гласник Републике
Српске, број 8/09 – Пречишћени т екст ) и члана 32. Ст ат ут а Града Бањалука (Службени гласник Града
Бањалука, бр. 25/05 и 30/07), Скупшт ина града Бањалука је, на 30. сједници, одржаној 27.12. и
28.12.2010. године, донијела
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о градским админист рат ивним т аксама
Члан 1.
У Одлуци о градским админист рат ивним т аксама – пречишћени т екст (Службени гласник број 20/09),
у члану 13, Тариф ни број 15. мијења се, и гласи:
„За рјешавање захт јева за издавање локацијских услова 70,00 КМ”.
Члан 2.
У члану 13, иза т ариф ног броја 23, додају се нови Тариф ни бројеви – 24. и 25, који гласе:
„Тариф ни број 24:
Такса за издавање рјешења о висини накнаде за уређење
грађевинског земљишт а и накнаде за природну погодност 50,00 КМ,
Тариф ни број 25:
Такса за издавање одобрења за уклањање објект а 50,00 КМ”.
Члан 3.
Досадашњи т ариф ни бројеви 24. и 25. пост ају т ариф ни бројеви 26. и 27, а т ариф ни број 26. пост аје
т ариф ни број 28.
Члан 4.
Ова одлука ст упа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број: 07-013-1042/10.
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Одлука о измјенама и допунама Одлуке о градским
административним таксама
89.
На основу чланова 4. и 24. Закона о админист рат ивним т аксама (Сл.гласник Републике Српске, број
100/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Српске, бр. 104/04, 42/05 и
118/05) и члана 32. Ст ат ут а Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 25/05 и 30/07),
Скупшт ина града Бања Лука је, на 51. сједници, одржаној 05.04. и 09.04.2012. године, донијела
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о градским
админист рат ивним т аксама
Члан 1.
У Одлуци о градским админист рат ивним т аксама (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 20/09 –
Пречишћени т екст и 30/10), члан 1. мијења се, и гласи:
„Овом o длуком, прописује се и уређује наплат а градске админист рат ивне т аксе за списе и
радње у управним и другим ст варима, у пост упку код органа локалне самоуправе –
организац ионих јединиц а Админист рат ивне службе Града Бања Лука“.
Члан 2.
У члану 2, ст ав 2, иза ријечи „т ариф ом“, додаје се „зарез“, и т екст - који гласи:
„нит и се може наплат ит и у мањем или већем износу од прописаног“.
Члан 3.
Члан 4. мијења се, и гласи:
„Т аксена обавеза наст аје:
1. за писмене поднеске – у т ренут ку кад се предају, а за усмено саопшт ење које се даје на
записник – у т ренут ку кад се записник сачини;
2. за рјешења (дозволе) и друге исправе – у т ренут ку подношења захт јева, односно поднеска
за њихово издавање, и
3. за управне радње – у т ренут ку подношења захт јева за извршење т их радњи“.
Члан 4.
Досадашњи члан 4. пост аје ст ав 1. члана 5, а досадашњи члан 5. пост аје ст ав 2. члана 5.
Члан 5.
У члану 6, ст ав 1, т екст иза ријечи „емисије“ брише се а, додаје се нови т екст , који гласи: „или у
гот овом новц у, налогом на рачун Буџет а Града“.
Ст ав 2. се брише.

Иза ст ава 1, додају се нови ст авови 2. и 3, који гласе:
„Т аксени обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је т аксу плат ио (уплат ниц у).
Доказ о уплат и т аксе се здружује предмет у“.
Досадашњи члан 7. пост аје ст ав 4. члана 6.
Члан 6.
Иза члана 6, додаје се нови члан 7 , који гласи:
„Члан 7.
У погледу принудне наплат е, обрачуна камат е и ост алог шт о није прописано овом одлуком,
сходно се примјењују одредбе закона којима се уређује порески пост упак“.
Члан 7.
У члану 8, ст ав 1, иза ријечи „захт јева“, ст авља се т ачка, а ост али т екст ст ава 1. се брише, и додаје
нови ст ав 2, који гласи:
„Ако т акса није наплаћена у т ренут ку предаје захт јева, надлежни орган може покренут и
пост упак и по нет аксираном, или недовољ но т аксираном поднеску, а наплат а прописане
т аксе извршиће се прије уручења рјешења, или другог акт а којим је пост упак окончан“.
Досадашњи ст ав 2. члана 8. пост аје ст ав 3.
Члан 8.
Иза члана 8, додаје се нови члан 9, који гласи:
„Члан 9.
Службеник који непосредно прима пошт у од ст ранке, или прегледа пошт у примљ ену пут ем
јавне пошт анске или друге службе за дост аву, дужан је да води рачуна о т оме – који акт и и
исправе подлијежу плаћању т аксе, износу т аксе предвиђене за поједине врст е акат а, исправа
или радњи у управном пост упку, и у којим случајевима пост оји правни основ за ослобађање
од обавезе плаћања т аксе“.
Члан 9.
Досадашњи члан 9. пост аје члан 10.
У ст аву 2. овог члана, иза ријечи „поништ ено“, ст авља се зарез, и додаје т екст , који гласи: „а у
случају да т о није могуће – т акса се поништ ава пот писом службеног лиц а“.
Члан 10.
Иза члана 10, додаје се нови члан 11, који гласи:
„Члан 11.
Т акса се не плаћа за списе и радње ут врђене у члану 14. Закона о админист рат ивним
т аксама, а органи, организац ије и лиц а - ут врђена у члану 13. ист ог закона, ослобођени су од
обавезе плаћања т аксе“.
Члан 11.

Досадашњи члан 10. пост аје члан 12; у ст аву 1. овог члана, бројеви 15. и 16. се замјењују бројевима
13. и 14, а алинеја 4: „предст авке и прит ужбе грађана“ - се брише.
Члан 12.
Досадашњи чланови 11. и 12. пост ају чланови 13. и 14.
Члан 13.
Иза члана 14. додаје се нови члан 15, који гласи:
„Члан 15.
„Т аксени обвезник који је плат ио т аксу, коју по овој одлуц и није био дужанплат ит и, или је
т аксу плат ио у износу већем од прописаног, има право на поврат т аксе, односно, вишка
плаћене т аксе.
Захт јев за поврат т аксе, односно вишка плаћене т аксе, лиц е из ст ава 1. овог члана подноси
Одјељ ењу за општ у управу, које о захт јеву одлучује - рјешењем.
Право на наплат у т аксе заст аријева - у року од двије године - по ист еку године у којој је т аксу
т ребало плат ит и, а право на поврат т аксе, односно вишка плаћене т аксе, заст аријева - у року
од двије године по ист еку године у којој је т акса плаћена“.
Члан 14.
Члан 13. пост аје члан 16, с т им да се ријечи: „органа Градске управе и других органа и организација
из члана 1. ове одлуке“, замјењују ријечима: „организац ионих јединиц а Админист рат ивне
службе Града“.
Члан 15.
У Тариф и градских админист рат ивних т акса врше се сљедеће измјене и допуне:
- Т ариф ни број 2.- брише се.
- У Т ариф ном броју 4, назив списа и радњи за које се плаћа т акса по овом Тариф ном броју, мијења
се, и гласи: „ За рјешења на основу којих се одобрава обављ ање дјелат ност и за самос т алне
предузет нике:“
- у Т ариф ном броју 5, назив списа и радњи за које се плаћа т акса по овом Тариф ном броју,
мијења се, и гласи : „За рјешења на основу којих се одобрава обављ ање дјелат ност и за
привредна друшт ва:“ .
Иза Т ариф ног броја 5, додају се нови Т ариф ни бројеви: 6, 7. и 8, који гласе:
Т ариф ни број 6.
За рјешења о ут врђивању накнаде
шт ет е од дивљ ачи 10,00 КМ;
Т ариф ни број 7.
За рјешења о кат егоризац ији угост ит ељ ских
објекат а 50,00 КМ;
Т ариф ни број 8.

За рјешења о ут врђивању квалит ет а услуга
угост ит ељ ских објекат а–„Злат на кашика“.20,00 КМ“
- Досадашњи Т ариф ни број 26. пост аје Т ариф ни број 9.
- Досадашњи Т ариф ни бројеви 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 14. се помјерају, и пост ају Т ариф ни
бројеви: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. и 18.
- Досадашњи Т ариф ни број 15. пост аје Т ариф ни број 19, који се мијења, и гласи:
„За издавање локац ијских услова 20,00 КМ“.
- Т ариф ни бројеви 16. и 17. се помјерају, и пост ају Т ариф ни бројеви 20. и 21.
- Досадашњи Т ариф ни број 18. пост аје Т ариф ни број 22, који се мијења, и гласи:
„За издавање одобрења за пост ављ ање рекламног медија 20,00 КМ“.
- Т ариф ни број 19. пост аје Т ариф ни број 23, а т ачка 2. овог Т ариф ног броја се мијења, и
гласи:
„2. За рјешавање захт јева за обнављ ање еколошке дозволе 50,00 КМ“,
- У ист ом Тариф ном броју, додаје се нова т ачка 3, која гласи:
„3. За рјешавање захт јева за измјену еколошке дозволе 50,00 КМ“.
- Т ариф ни бројеви 20. и 21. се помјерају и пост ају Т ариф ни бројеви 24. и 25.
- Досадашњи Т ариф ни број 22. се брише.
- Т ариф ни број 23. пост аје Т ариф ни број 26.
- Т ариф ни бројеви 24. и 25, ут врђени Одлуком о измјени и допуни Одлуке о градским
админист рат ивним т аксама (Службени гласник Града Бања Лука, број 30/10), у Т ариф и
градских админист рат ивних т акса, пост ају Т ариф ни бројеви 27. и 28.
- Досадашњи Т ариф ни бројеви 24. и 25. помјерају се, и пост ају Т ариф ни бројеви 29. и 30.
Члан 16.
Ова одлука ст упа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број: 07-013-188/12.

