На основу члана 4. став 1. и члана 24. Закона о административним
(„Службени гласник Републике Српске“, број 100/11) и члана 35.
општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05
Скупштина општине Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012.
доноси

таксама
Статута
и 3/08),
године,

ОДЛУКУ
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:
Административне службе општине Модрича, 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
Модрича.
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.
Aко 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 кад се записник сачини,
2. за рјешења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтјева,
односно поднеска за њихово издавање, и
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 које 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.

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 означити у коју сврху се
издају и на основу којег прописа су ослобођене од таксе.

Члан 9.
Ако обвезник не плати таксу (непосредно или поштом) за поднесак који
није таксиран, органи који одлучују по захтјеву писаном опоменом упозориће
обвезника, који је дужан да плати таксу у року од 8 дана од дана пријема опомене
и истовремено ће га упознати са посљедицама неплаћања таксе.

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.

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.
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Члан 13.
Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене
емисије (у даљем тексту: таксене марке).
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 Модрича.
Члан 14.
За списе и радње за које је таксена обавеза настала до дана ступања на
снагу ове одлуке, а није наплаћена, биће наплаћена у складу са одлуком која је
била на снази у вријеме настанка таксене обавезе.

Члан 15.
Надзор над примјеном ове одлуке вршиће Пореска управа.

Члан 16.
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за општу управу општине
Модрича и органи из члана 1. ове одлуке који поступају по захтјеву странака.

Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским
административним таксама и накнадама, („Службени гласник општине Модрича“,
број: 9/05 и 3/09).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-7/12
Датум: 31.01.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА

I ПОДНЕСЦИ
Плаћа се у КМ

Тарифни број 1.
За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске, ако овом тарифом
није прописана друга такса ......................................................................................... 2
Такса по овом тарифном броју не плаћа се на накнадне поднеске којима
странка захтијева само брже поступање по раније поднесеном захтјеву.

Тарифни број 2.
На жалбе по којима рјешавају општински органи и органи из члана 1. ове
одлуке .......................................................................................................................... 10

II РЈЕШЕЊА
Тарифни број 3.
За сва рјешења за која није прописана посебна такса ................................. 10
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, такса по овом
тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се рјешење
уручује.
За рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса.
Тарифни број 4.
За рјешења којима се одобрава обављање дјелатности за привредна
друштва:
1. трговина на велико................................................................................
200
2. трговина на мало...................................................................................
100
3. угоститељство ....................................................................................... 150
4. друге не поменуте дјелатности ............................................................ 150
Тарифни број 5.
1. За рјешења којима се одобрава обављање занатско-предузетничке
дјелатности:
а) трговинска дјелатност ............................................................................. 100
б) угоститељска дјелатност ........................................................................ 100
в) занатска дјелатност (занатска производња, пружање занатских услуга,
стари занати, умјетнички занати и домаћа радиност) ........................ 80
г) трговина на мало на тезгама и пијацама .............................................. 50
д) остале не поменуте дјелатности ............................................................. 150
2. За акте којима се одобрава обављање превозничке дјелатности:
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а) јавни превоз лица и ствари у друмском саобраћају ............................. 150
б) превоз за властите потребе .................................................................... 50
в) лиценца превозника ..............................................................................
10
г) лиценца за возило ................................................................................... 10
д) легитимација за возача такси возила .................................................... 10
ђ) овјера реда вожње аутобуских линија на подручју општине .............
50
3. За рјешења којима се одобрава први упис пловних објеката унутрашње
пловидбе у регистар:
а) за моторне тегљаче и путничке мјешовите бродове преко 200 КС и
моторне теретњаке преко 300 т носивости ........................................... 20
б) за остале пловне објекте .......................................................................... 10
Уколико се једним актом стиче право на обављање више дјелатности, такса
из овог тарифног броја плаћа се за сваку дјелатност посебно.
Тарифни број 6.
За акта којима се одобрава обављање привремених и повремених послова:
1. На вашарима, сајмовима и другим манифестацијама за већ
регистроване дјелатности:
а) угоститељску ...................................................................................... 50
б) трговинску ......................................................................................... 20
в) забавне активности .......................................................................... 50
2. Обављање привремених облика продаје до годину дана на одређеним
мјестима које утврди надлежни општински орган (творнички пакован сладолед и
безалкохолна пића у фабричком паковању, књиге, часописи, разгледнице,
сувенири, наочаре, кокице, кестен, кукуруз, сопствени производи умјетничког и
старог занатства и домаће радиности) ................................................................
50
Тарифни број 7.
1. За рјешења којима се одобрава привремена одјава обављања
дјелатности ................................................................................................................ 50
2. Продужено радно вријеме угоститељских објеката .............................. 50
3. За овјеру пословних књига плаћа се такса ............................................ 10

III ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ И ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
Тарифни број 8.
1. За издавање водне сагласности:
а) стамбени објекти ..........................................................................
б) пословни и стамбено-пословни објекти ...................................
2. За издавање водне дозволе:
а) стамбени објекти ...........................................................................
б) пословни и стамбено-пословни објекти ....................................

20
50
50
100
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IV ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА
Тарифни број 9.
1. За изводе из матичних књига (МКР, МКВ, МКУ, смртовница и увјерење
о држављанству) ........................................................................................................ 5
2. За издавање увјерења и извода из матичних књига за иностранство .. 10
3. За издавање интернационалних извода из матичних књига ................ 15
4. За издавање увјерења о издржавању ради пореских
олакшица у иностранству ....................................................................................... 15
5. Потврде о животу ................................................................................... 10
6. За вјенчање плаћа се:
а) вјенчање у просторијама матичне службе и мјесних канцеларија... 20
б) вјенчање у просторијама матичне службе и мјесних канцеларија
ван радног времена ................................................................................................. 30
в) вјенчање ван просторија матичне службе и мјесних канцеларија. 100
г) вјенчање ако је један или оба брачна друга страни држављанин .. 50
д) вјенчање у дане државних празника ................................................. 50
У прописану таксу је укључено и издавање извода из матичне књиге
вјенчаних, након обављеног чина вјенчања.

V УВЈЕРЕЊА
Тарифни број 10.
1. За увјерења којима се доказује поријекло или вриједност, количина, или
квалитет или здравствена исправност робе ........................................................... 20
Ова такса се не плаћа за стране поштанске декларације које прате
спроводни лист.
2. За сва увјерења и сагласности, ако није другачије прописано ............. 10

VI ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 11.
За овјеру потписа, рукописа и преписа службених аката и докумената:
1. За овјеру сваког потписа ......................................................................
5
2. За овјеру рукописа или преписа службених аката и других исправа по
свакој страници:
а) до 5 страница ............................................................................................ 2
б) за сваку следећу страницу ....................................................................... 1
Тарифни број 12.
За овјеру свих врста уговора ........................................................................ 10
Свака измјена садржаја уговора сматра се у погледу плаћања таксе као
нови уговор.
Тарифни број 13.
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Овјера пуномоћи за:
1. Управљање, регистрацију или отуђење путничког, теретног или другог
моторног возила ...................................................................................................... 20
2. Управљање путничким, теретним или другим моторним возилом
до 30 дана .................................................................................................................
5
3. За остале пуномоћи .................................................................................
5

VII ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА
И ЕКОЛОГИЈЕ
Тарифни број 14.
Издавање извода из просторно-планске документације:
1. За објекте чију изградњу одобрава Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију ............................................
80
2. За формирање грађевинске парцеле .............................................
50
3. За доставу података (изводи из планова, одлука и сл.) ..............
20
Такса из тачке 3. овог тарифног броја плаћа се за изводе из просторно
планске документације по једној катастарској честици.
Тарифни број 15.
1. За издавање локацијских услова ........................................................... 20
2. За одобрење за грађење плаћа се такса према предрачунској
вриједности објекта, и то:
а) до 50.000 КМ ..................................................................................... 20
б) од 50.000 КМ до 100.000 КМ ......................................................... 30
в) преко 100.000 КМ – 0,25% на предрачунску вриједност објекта,
али не више од............................................................................... 5.000
3. За издавање рјешења о одобрењу за употребу објекта ...................
30
Тарифни број 16.
1. За издавање еколошке дозволе ............................................................ 50
2. За ревизију еколошке дозволе ............................................................. 50
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 .................................................................. 30

VIII ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Тарифни број 17.
1. За упис у регистар оснивања заједнице до 10 етажних власника ........
2. За упис у регистар оснивања заједнице преко 10 етажних власника ..
3. За упис статусне промјене ........................................................................
4. За упис промјене лица овлашћених за заступање .................................
5. За извод из регистра или увјерење о подацима из регистра ................

30
50
30
15
10
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о општинским административним таксама
ПРАВНИ ОСНОВ:
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 4. став 1. и 24. Закона о
административним таксама („Службени гласник РС“, број 100/11) и члану 35.
Статута општине Модрича, („Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05 и
3/08).
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ:
Разлози за доношење ове одлуке је нови Закон о административним таксама
(„Службени гласник РС“, број 100/11) којим је утврђена обавеза усклађивања
општинских одлука о административним таксама, с тим да се номинални износ
такса за истовјетне списе и радње не може утврдити у износу већем од износа
прописаног Тарифом републичких административних такса. Приједлог одлуке
предвиђа прецизирање такса за нове, односно другачије законом одређене
послове у административној служби. То су послови уписа пловних објеката
унутрашње пловидбе у регистар, прецизирање послова – издавања локацијских
услова умјесто досадашњих урбанистичких сагласности као и послови из области
екологије.
Предложена рјешења не представљају повећање такси него усклађивање са
законом јер су одређене таксе смањене имајући у виду да је тако одређено
законом и да општинске не могу бити утврђене у већем износу од износа
републичких административних такса.
У више тарифних бројева извршено је само прецизирање одређених такси и
извршено техничко побољшање текста. Конкретна појашњења приједлога нове
одлуке дата су у следећем поглављу „ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ
Tарифни број 4.
Предложена таксена Тарифа усклађена је са тарифним бројем 79. Тарифа
републичких административних такса, којим је одређен износ таксе од 100 КМ за
обављање дјелатности трговине на мало, док је по важећој Одлуци тај износ 150
КМ, тако да је према приједлогу ове одлуке износ смањен са 150 КМ на 100 КМ.
Такође, приједлог је да се такса из области угоститељства смањи на 150 КМ
умјесто садашњих 200 КМ, из разлога да се стимулишу потенцијални привредни
субјекти да региструју угоститељску дјелатност.
Тарифни број 5.
Тачка 2.
Предлжена таксена Тарифа је усклађена са тарифним бројем 7. Тарифа
републичких административних такса, којим је одређен износ таксе за лиценце од
10 КМ, што је у истом износу било утврђено и по важећој одлуци.
Тачка 3.
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У приједлогу први пут се прописује плаћање таксе за упис пловних
објеката унутрашње пловидбе у регистар, обзиром да се у пракси указала потреба
за истим, а таксе су одређене на основу тарифног броја 4. Тарифа републичких
административних такса које се крећу у износу од 10 до 20 КМ.
Тарифни број 7.
Тачка 2.
Предложена је таксена Тарифа из разлога што се у пракси показала потреба
за прописивањем наведене таксе (учесталост подношења захтјева за продужено
радно вријеме угоститељских објеката).
Тарифни број 8.
Предложена таксена Тарифа је усклађена са тарифним бројем 31. Тарифа
републичких административних такса. У важећој одлуци износи су били у
распону од 10 до 50 КМ, а приједлог је да се исти ускладе са напријед наведеним
тарифним бројем. Према тарифном броју износи наведених такса су утврђени у
распону од 150 до 250 КМ па је у складу са тим предвиђен предложени износ
општинске таксе знатно мањи, 20-100 КМ.
Тарифни број 9.
Тачка 5.
У предложеној таксеној Тарифи прецизирано је утврђивање таксе за
потврде о животу у износу од 10 КМ које се издају за остваривање права на
пензију у иностранству и остваривање других права. До сада је такса за исто
наплаћивана у износу од 10 КМ а у складу са тарифним бројем 9. тачка 3. важеће
одлуке којом је било прописано: „За сва увјерења и сагласности, ако није
другачије прописано 10 КМ“.
Тарифни број 11.
Тачка 1.
Приједлог таксене Тарифе је усклађен са тарифним бројем 45. Тарифа
републичких административних такса тако да је такса смањена са 6 КМ на 5 КМ
за овјеру сваког потписа.
Тачка 2. б)
Према важећој одлуци до 5 страна плаћана је такса у износу од 2 КМ, па је
исти износ остао и у приједлогу ове одлуке. Од 6 до 20 страна плаћан је износ од 1
КМ за сваку страну па је исти износ и у приједлогу одлуке не везујући се за број
страна.
Тарифни број 12.
Приједлог је да се такса за овјеру свих врста уговора наплаћује у износу од
10 КМ. До сада наплата таксе је вршена према исказаној вриједности у уговору и
износила 5, 10 и 20 КМ, а процјену је вршила Пореска управа, што сада није у
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њеној надлежности. Приликом овјера у уговорима су странке исказивале нереално
ниску вриједност како би платили најнижу таксу.
Тарифни број 14.
Став 2.
Приједлогом је прецизирано да се такса за изводе из просторно планске
документације плаћа по једној катастарској честици, док су износи таксе из става
1. непромијењени у односу на важећу одлуку.
Тарифни број 15.
Tачка 1.
Предложена је такса за издавање локацијских услова у износу од 20 КМ
умјесто таксе за издавања рјешења о урбанистичкој сагласности за изградњу
објекта која је такође била 20 КМ, а што је у складу са Законом о уређењу
простора и грађењу («Службени гласник РС», број: 55/10) и тарифним бројем 51.
Тарифе републичких административних такса.
Тачка 2.
Приједлог таксене Тарифе усклађен је са тарифним бројем 52. а) Тарифе
републичких административних такса којом је прописано да се за одобрење за
грађење плаћа такса према предрачунској вриједности објекта, а до сада је иста
наплаћивана у износу од 30 КМ за све врсте објеката. Према приједлогу ове
одлуке у зависности од предрачунске вриједности објекта таксе су разврстане
(мања и иста) у износу од 20 КМ и 30 КМ, а већи износ за објекте предрачунске
вриједности преко 100.000 КМ.
Тарифним бројем 16.
У приједлогу ове тарифе предвиђене су таксе за издавање еколошке
дозволе, ревизију исте и за одобравање плана активности односно таксе за
издавање рјешења која су на основу Закона о заштити животне средине –
Пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске, број: 28/07, 41/08 и
29/10) и подзаконских аката у надлежности општине, а што је у складу са
тарифним бројем 68. Тарифе републичких административних такса. До сада такса
за исто није била конкретно утврђена већ је наплаћивана у износу од 10 КМ на
основу тарифног броја 6. став 2. важеће одлуке којим је прописано: „За сва
рјешења којим није прописана посебна такса 10 КМ“. Како су законом утврђени
износи за републичке органе од 150 до 500 КМ, то смо предложили општинску
таксу у знатно мањим износима од 30 до 50 КМ.
Све остале предложене таксене Тарифе су непромијењене у односу на
важећу одлуку.
У складу са напријед наведеним предлаже се доношење ове одлуке.
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ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:
За провођење ове одлуке нису потребна финансијска средства из буџета
нити доношење ове одлуке за грађане представља додатно финансијско
оптерећење, имајући у виду да су одређене таксе смањене или су задржане у
истом износу, а неке су само прецизиране.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
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