
Број  14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ   страна  25. 
 

  4. Ако се на једном  пословном објекту налази  
више истакнутих пословних имена истог обвез-
ника, такса се плаћа само за једно пословно име.  
Ако се у објекту обављају различите дјелатности 
истог обвезника, такса се плаћа за преовладава-
јућу дјелатност. 
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 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13),члана24. Закона о административним 
таксама (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 100/11, 103/11 и 67/13) и члана 34. Стату-
та општине Теслић (“Службени гласник општи-
не Теслић“ број: 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13), 
Скупштина општине Теслић, на сједници одр-
жаној  27.12.2013. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о општинским административним таксама 

Члан 1. 
Овом одлуком прописује се и утврђује 

наплатаопштинске административне таксе за 
списе и радње ууправним и другим стварима ( у 
даљем тексту списи ирадње) упоступку код 
општинске Административне службе општине 
Теслић. 

Члан 2. 
Списи и радње за које се плаћа општин-

скаадминистративна такса, као и висина таксе, 
утврђујесе таксеном тарифом која чини састав-
ни дио овеОдлуке. 
Такса се може наплатити само ако је прописана-
таксеном тарифом. 

Члан 3. 
Наплаћена такса по тарифи општинских 

административних такса представља приход 
буџета Општине Теслић. 

Члан 4. 
Од плаћања таксе по тарифи ове одлуке, 

поред лица, списа и радњи из члана 13. и 14. 
Закона о административним таксама ослобође-
ни су и: 
1.Правна лица у области науке, образовања ива-
спитања, културе, здравства и социјалне зашти-
те, 
2. Пријаве и уписи у матичне књиге, 
3. Поступци издавања радних књижица. 

4. Мјесне заједнице у вези са обављањем своје 
дјелатности. 

Члан 5. 
Овом одлуком, плаћају се општинскеад-

министративне таксе по тарифи општинскиха-
дминистративних такса како слиједи: 
 
ТАРИФА 
ОПШТИНСКИХАДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА 
 
I. ПОДНЕСЦИ 
Тарифни број 1. 
За захтјеве, молбе, приједлоге,пријаве и друге 
поднеске, ако овомтарифом није прописана дру-
га такса………………………………………..…...………2,00КМ 
 
Н а п о м е н а: 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се нана-
кнадне поднеске којима странка захтјева само 
бржепоступање по раније поднесеномзахтјеву и 
поступке који су обухваћени другом накнадом. 
 
Тарифни број 2. 
За жалбе против рјешења која доноси 
Општинска административна служба .....10,00КМ 
 
Тарифни број 3. 
За захтјеве за закључење брака: 
1. У радне дане у просторијама матичне службе 
и мјесних канцеларија.......................................20,00 КМ 
2. У нерадне дане у просторијама матичне служ-
бе и мјесних канцеларија………….……………40.00КМ 
3. Изван просторија матичне службе и мјесних 
канцеларија...………............................................150,00 КМ 
 
II. РЈЕШЕЊА 
Тарифни број 4. 
1. За сва рјешења за која нијепрописана посебна 
такса……………………................................................10,00KM 
 
Н а п о м е н а: 
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више 
лица, таксу из овог тарифног броја плаћа свако 
лице којем се рјешење доставља. 
 
2. За рјешења о промјени имена-презимена 
………………..……………………………….……………..20,00КМ 
3. Допуна захтјева ………….………………………..5,00КМ 
 
Н а п о м е н а: 
За рјешења донесена по жалбама, не плаћа се 
такса. 
III. УВЈЕРЕЊЕ 

 

Тарифни број 5. 
За сва увјерења ако није другачијепрописано 
…………………………………..........................................10,00КМ 
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Тарифни број 6. 
За дупликате исправа о завршеном школовању 
или стручној квалификацији- оспособљености 
...........................................................................................5,00 КМ 
 
Тарифни број 7. 
1. За издавање увјерења и извода изматичних 
књига у земљи……………........................................5,00 КМ 
2. За издавање интернационалних извода из 
матичних књига………………………………....….10,00КМ 
3. Кућна листа за потребе у инострат-
ву………………………...……………………….…………10,00КМ 
 
IV. ОВЈЕРЕ, РУКОПИСИ И ПРЕВОДИ 

Тарифни број 8. 
1. За овјеру сваког потписа……………………  3,00 КМ 
2.За овјеру рукописа или преписа по полутабаку 
оргинала………………................................................2,00 KM 
3.Овјера изјаве о заједничкомдомаћинству 
...........................................................................................5,00 КМ 
 
Н а п о м е н а: 
Под полутабакомподразумјева се лист хартије 
оддвије странице нормалногформата или мањег 
безобзира на величину текста. 
 
Тарифни број 9. 
За овјеру превода……………………….……….......5,00 КМ 
 
Тарифни број 10 
За овјеру плана, цртежа, пројекта ислич-
но………………………………………….........................10,00KM 
 
Тарифни број 11. 
1. За препис оригинала службенихаката или 
других докумената……........................................10,00КМ 
2. За коришћење предмета из архиве 
(пројектно техничка документација)…....10,00КМ 
 
Тарифни број 12. 
За овјеру свих пословних књига поједној књи-
зи………………………………........................................10,00KM 
 
Тарифни број 13. 
За овјеру блокова карата или рачуна поједном 
блок рачуну………………...........................................5,00KM 
 
Тарифни број 14. 
За овјеру уговора плаћа се овјерасваког потпи-
са………………………………........................................10,00 КМ 
 
Н а п о м е н а: 
- Сматра се да је извршена овјера уговора ако 
сеовјере потписи уговорних страна. 
- Свака измјена садржине уговора сматра се ута-
ксеном погледу као нови уговор. 

 
 
Тарифни број 15. 
1. За овјеру потписа на пуномоћи…………...5,00 KM 
 
V. ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ 

Тарифни број 16. 
а) За издавање локацијскихили урбанистичко-
техничких услова: 
1. Стамбене објекте................………...................20,00KM 
2. Индивидуалне стамбено-пословне објекте 
.......................................................................................100,00KM 
3. Стамбене, стамбено пословне објекте коле- 
ктивног становања…….....................................150,00KM 
4. Пословне и привредне објеката до 200 м2 
……………………………………...................................100,00КМ 
5.Пословне и привредне објекте од200м²-500 
м²…………………………….........................................150,00КМ 
6. Пословне и привредне објектепреко 500 м2 
.......................................................................................200,00КМ 
7. Викенд објекте………………………………….  50,00КМ 
8. Помоћне објекте (гараже, шупе,оставе и 
сл.)..................................................................................30,00КМ 
9. Привремене пословне објекате - киоске 
……………………………………………...........................50,00КМ 
10. Љетне баште, тенде, рекламнипанои и сл 
...……………………………………...................................40,00КМ 
 
11. За објекте инфраструктуре до 1 км.................... 
........................………………………….….......................50,00 КМ 
- За сваки слиједећи километар плаћа се 
.....……………………………………………......................10,00КМ 
12. За све остале објекте који нису наведени 
.....................….…………………………………................30,00КМ 
Напомена: 
-За издавање локацијских услова за доград-
њу,реконструкцију, надоградњу и промјену нам-
јене заобјекте из тачке 1.до 8. плаћа се 50% 
износа таксеутврђене овим тарифним бројем. 
-За издавање рјешења о измјени локациских 
услова, позахтјеву странке, плаћа се такса у 
пуном износу, као иза издавање локацијских 
услова. 
 
б) За одобрење за грађења, плаћа сетакса према 
предрачунскојвриједности објекта0,10% 
в) За одобрење за употребу објекта, плаћа се 
такса каои за локацијске услове утврђена у овом 
тарифномброју. 
 

Тарифни број 17. 
Извод из плана за грађевинску парцелу  
..........................................................................................15,00KM 
 
VI. ОДОБРЕЊА ЗА РАД 

Тарифни број 18. 
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1. За сва рјешења на основу којих се стиче право 
обављања предузетничке дјелатности (регис-
трација предузетника).......................................30,00КМ 
2. За сва рјешења којим се одобрава промјена по- 
датака у обављању предузетничке дјелатности, 
проширене дјелатности и престанак (трајни и 
привремени) обављања дјелатности……20,00 КМ 
3. За рјешења којим се одобрава вршење превоза 
за властите потребе (у области регистроване 
дјелатности и пољопривреде)……..............30,00 КМ 
4.  За рјешења о упису у Регистар чамаца................ 
........................................................................................30,00 КМ 
5. За издавање и продужење пловидбене дозво-
ле……………………………...........................................20,00 КМ 
6.  За сва рјешења која нису обухваћена тачкама 
1,2,3,4 и 5……………….............................................20,00 КМ 
Тарифни број 19. 
1. За лиценцу Б за превоз лица на територији 
јединице локалне самоуправе за превозника 
.........................................................................................50,00КМ 
2. За лиценцу Ц за превоз ствари унутар Босне и 
Херцеговине за превозника............................50,00КМ 
3. За лиценцу Д за такси превоз лица…….30,00КМ 
4. За лиценцу Е за превоз за властите потребе 
...................................……………………………..……….30,00КМ 
5. За лиценцу за возило....................................10,00 КМ 
6. За легитимацију возача такси превоз.................... 
........................................................................................20,00 КМ 
 
VII. УПИС У РЕГИСТАР ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА И 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Тарифни број 20. 
1. За рјешење о упису у регистар оснивања заје-
днице етажних власника стамбених зграда, до 
десет/10/ етажних власника…………...…...30,00 КМ 
2. За рјешење о упису у регистар оснивање заје-
днице етажних власника стамбених зграда пре-
кодесет/10/ етажних власника……….....…50,00 КМ 
3. За рјешење о упису у регистар статусне пром-
јене облика организовања заједнице етажних 
власника стамбених зграда……....................30,00 КМ 
4. За рјешење о упису промјене лица овлаштених 
за заступање заједнице етажних власника ста-
мбене зграде………………………..........................15,00 КМ 
5. За издавање извода из регистра или увјерења 
о подацима заједница етажних власника ста-
мбених зграда……………………………...………..10,00 КМ 
 
 
VIII. ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ 

 

Тарифни број 21. 

Рјешење за еколошку дозволу, обнављање еко-
лошке дозволе и друге управне акте из области 
заштите животне средине ..........................100,00 КМ 

 
IX. ВОДОПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДА 

 
Тарифни број 22. 
1. За издавање водопривредне сагласности 
...........................................................……………………40,00 КМ 
2. За издавање пољопривредне сагласности.... 
..............................................................………...…….....20,00 КМ 
 
Тарифни број 23. 
За издавање водопривредне дозволе 
………………………………………………....................100,00 КМ 
 

Члан 6. 
На сва питања која нису регулисана овом 

одлуком, примјењиваће се одредбе Закона о 
административним таксама. 

Члан 7. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке пре-

стаједа важи Oдлука о општинским администра-
тивним таксама („ Службени гласник Општине 
Теслић“бр. 2/11) 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

оддана објављивања у „Службеном гласнику опш-
тинеТеслић“. 
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На основу члана 22. Закона о комунал-
ним дјелатностима („Службени гласник Репуб-
лике Српске“, број:124/11), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 101/04; 42/05; 
118/05;98/13) и члана 34. и 66. Статута општине 
Теслић („Службени гласник општине Теслић, 
број: 6/05;4/08; 5/08;2/12;3/13), Скупштина 
општине Теслић, на сједници одржаној 
27.12.2013. године,  донијела је   
 

О Д Л У К У 
о комуналној накнади 

 
I 

                   Овом одлуком се утврђује обавеза пла- 
ћања комуналне накнаде за коришћење објеката 
и уређаја заједничке комуналне потрошње и 
прописују основи и мјерила на основу којих се 
одређује висина комуналне накнаде, коришћење  
средстава остварених од комуналне накнаде, 


