
На основу чл. 4. и 24. Закона о административним таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 67/13), члана 39. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 
38. став 2. Статута општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), 
Скупштина Општине Фоча на Двадесет првој редовној сједници дана 19.7.2018. 
године   д о н о с и   
 
 
 
 
 

О Д Л У К У   
О  ОПШТИНСКИМ  АДМИНИСТРАТИВНИМ  ТАКСАМА   

 
 
 
 
 

I 
Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачуна и наплата општинске 

административне таксе и ослобађање од плаћања за списе и радње у управним 
стварима по којима поступају: Општинска управа, јавна предузећа, организације и 
установе којима је повјерено да рјешавају о одређеним правима и обавезама.  

 
 

II 
1)  Списи и радње за које се плаћа општинска административна такса, као и 

висина таксе, утврђују се таксеном тарифом, која чини саставни дио ове одлуке.  
2)  Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном тарифом.  
 
 

III 
1) Такса се плаћа у административним таксеним маркама јединствене емисије 

(у даљем тексту: таксена марка).  
2) Ако је прописана такса у износу већем од 100,00 КМ, такса се плаћа у 

готовом новцу, општом уплатницом или вирманским налогом. 
3) Наплаћена такса по тарифи општинских административних такси 

представља приход буџета Општине Фоча.  
 
 

IV 
Од плаћања општинских административних такси, поред ослобађања 

утврђених чл. 13. и 14. Закона о административним таксама, ослобођени су:  
-  списи и радње у поступку остваривања права на донацију, 
-  пријаве пребивалишта и уписи у матичне књиге,  
-  списи и радње у вези са оставинским поступком.  
 
 

V 
Административне таксе плаћају се по сљедећој тарифи:   
 
ТАРИФА  ОПШТИНСКИХ  АДМИНИСТРАТИВНИХ  ТАКСИ  



I   ПОДНЕСЦИ  
 

Тарифни  број  1.  
На захтјеве, молбе, приједлоге и друге поднеске, ако овом тарифом није 

прописана друга такса   ......................................................................................   1,00 КМ.   
Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске 

којим странка тражи брже поступање по раније поднесеном захтјеву.  
 

Тарифни  број  2. 
На жалбу против рјешења које рјешава надлежни орган   ................   10,00 КМ.  
 
 
II   РЈЕШЕЊА  
 

Тарифни  број  3. 
На сва рјешења за која није прописана посебна такса   ....................   10,00 КМ.  
Напомена: Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, такса по овом 

тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се рјешења уручују. 
За рјешење донијето по жалби не плаћа се такса.  
 

Тарифни  број  4. 
За издавање рјешења за рад плаћа се такса и то:  
1.  рјешење о регистрацији предузетника   ........................................   25,00 КМ,  
2.  измјена рјешења о регистрацији предузетника   ...........................   15,00 КМ,  
3.  рјешење о регистрацији заједничке радње  

(без обзира на број предузетника)   .................................................................   30,00 КМ, 
4.  рјешење о регистрацији издвојеног пословног простора   ...........   30,00 КМ, 
5.  рјешење о регистрацији привременог престанка  

обављања дјелатности   ....................................................................................   10,00 КМ, 
6.  рјешење о престанку обављања дјелатности и  

брисању из регистра   ........................................................................................   10,00 КМ, 
7.  рјешење о обављању предузетничке дјелатности  

ван пословних просторија, за сваки појединачни излазак   ..........................   10,00 КМ, 
8.  рјешење о регистрацији јавног превоза лица и ствари   ...............   20,00 КМ,  
9.  одобрење за обављање такси превоза   ..........................................   30,00 КМ, 
10.  регистрација превоза за властите потребе   .................................   20,00 КМ, 
11.  издавање пољопривредне сагласности   ......................................   10,00 КМ.  
Напомена: Обавезе плаћања таксе из тачке 1. овог тарифног броја ослобођени 

су сви обвезници плаћања који региструју пољопривредну дјелатност.  
 

Тарифни  број  5. 
За издавање лиценци за обављање јавног превоза лица и ствари плаћа се такса  

и то:  
1.  лиценца за обављање такси превоза   .............................................   10,00 КМ,  
2.  издавање легитимације за возаче   ..................................................   10,00 КМ.  
 

Тарифни  број  6.  
За категоризацију угоститељских објеката за смјештај,  

врсте: апартман, кућа за одмор, соба за изнајмљивање, сеоско домаћинство 
смјештајног типа и камп   .................................................................................   50,00 КМ.  

 
 



Тарифни  број  7. 
За упис пловног објекта у регистар плаћа се такса и то:  
1.  чамци за привредне сврхе   ..............................................................   10,00 КМ,  
2.  чамци за непривредне сврхе (разонода, спорт и рекреација)   .....   10,00 КМ.  
 
 
III   УВЈЕРЕЊА   
  

Тарифни  број  8. 
1.  На увјерења која издају органи, ако није другачије прописано  ....  5,00 КМ,  
2.  За дупликат исправе о завршеном школовању или  

стручној квалификацији   ...................................................................................   5,00 КМ, 
3.  На увјерења којима се доказује поријекло или вриједност,  

количина, каквоћа или здравствена исправност робе   .................................   20,00 КМ.  
 

Тарифни  број  9. 
1.  За образац извода из матичне књиге   ..............................................   0,50 КМ,  
2.  За издавање извода из матичне књиге (матична књига рођених,  

матична књига вјенчаних, матична књига умрлих)   .......................................   2,00 КМ.  
 
 
IV   ОВЈЕРЕ,  ПРЕПИСИ  И  ПРЕВОДИ    
 

Тарифни  број  10.  
За овјеру потписа, рукописа и преписа:  
1.  За овјеру првог потписа   ...................................................................   2,00 КМ,  
2.  За овјеру сваког наредног потписа   .................................................   1,00 КМ,  
3. За овјеру аутентичности рукописа или овјеру преписа  

до два полутабака оригинала   ...........................................................................   2,00 КМ, 
4.  За овјеру аутентичности рукописа или овјеру преписа  

преко два полутабака оригинала   .....................................................................   4,00 КМ.   
Напомена:   
1.  Под полутабаком се подразумијева лист хартије од двије стране, 

нормалног канцеларијског формата или мањег.  
2.  Ако је рукопис, односно препис чија се овјера врши писан на страном 

језику, плаћа се двострука такса из тачке 2. овог тарифног броја.  
 

Тарифни  број  11. 
За овјеру књиге утисака и књиге гостију   ............................................   3,00 КМ.  
 

Тарифни  број  12.  
За овјеру пуномоћја   ...............................................................................   8,00 КМ.  
 

Тарифни  број  13.  
1.  За преписивање службених аката или докумената, кад преписивање  

врши заинтересовано лице, од полутабака оригинала   ................................   10,00 КМ, 
2.  Кад преписивање врши орган од полутабака оригинала   ...........   20,00 КМ.   
Напомена:  Важе одредбе Напомене из тачке 1. уз Тарифни број 10.  
 

Тарифни  број  14.  
1.  За овјеру плана   ...............................................................................   10,00 КМ,   
2.  За овјеру копије плана величине полутабака (форм. 25/235)  ......  10,00 КМ.   



V   ГРАЂЕВИНСКЕ  И  ЕКОЛОШКЕ  ТАКСЕ  
 
За рјешавање захтјева:   
  

Тарифни  број  15. 
1.  За издавање локацијских услова   ...................................................   25,00 КМ,  
2.  За измјену и допуну локацијских услова   .....................................   20,00 КМ.  
 

Тарифни  број  16. 
За издавање, измјену и допуну грађевинске дозволе   ......................   25,00 КМ.   
 

Тарифни  број  17. 
За одобрење за употребу грађевинског објекта   ...............................   40,00 КМ.  
 

Тарифни  број  18. 
За еколошку дозволу   ...........................................................................   30,00 КМ.  
 

Тарифни  број  19. 
За водну сагласност   .............................................................................   10,00 КМ.  
 
 
VI   ОСТАЛЕ ТАКСЕ  
 

Тарифни  број  20. 
За списе и радње у поступку уписа у регистар етажних власника станара 

плаћају се административне таксе:  
1.  За упис оснивања заједнице у регистар   .......................................   40,00 КМ,  
2.  За упис статусне промјене   .............................................................   10,00 КМ,  
3.  За упис промјене лица овлашћених за заступање   .......................   10,00 КМ.  
 
 

VI 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским 

административним таксама („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/14).  
 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  
 
 
 
 
 
Број:  01-022-76/18                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 19.7.2018. године                                                  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ       
                                                                                                      Изет  Спахић   
 
 
 
 
 


