На основу члана 4.став 1. и члана 24б. Закона о административним таксама
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 100/11, 103/11, 67/13, 123/20), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19),
и члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 03.06.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о општинским административним таксама
Члан 1.
Овом одлуком прописују се и утврђују општинске административне таксе (у
даљем тексту: таксе), за списе и радње у управним и другим поступцима пред органима
локалне самоуправе општине Рудо.
Члан 2.
Списи и радње, за које се плаћа такса, као и висина таксе, утврђују се таксеном
тарифом, која је саставни дио ове одлуке.
Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном тарифом.
Члан 3.
Обвезник плаћања таксе је подносилац захтјева, односно поднеска, којим се
поступак покреће, односно врши радња, прописана тарифом.
Ако за исту таксу постоји више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замјењује захтјев, односно поднесак из става 1. овог члана, обвезник
је давалац изјаве на записник.
Члан 4.
Ако таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:
1. за поднеске, у тренутку кад се предају а за усмено саопштење дато на записник -кад
се записник сачини;
2. за рјешења, дозволе и друге исправе-у тренутку подношења захтјева за њихово
издавање;
3. за управне радње, у тренутку подношења захтјева за њихово извршење.
Члан 5.
Такса се уплаћује, у корист буџета општине Рудо, у тренутку настанка таксене
обавезе.
Члан 6.
Ако лице, које је дужно да плати таксу, а поднесак је предат непосредно или
поштом, исту не плати, орган који одлучује по поднеску, упозориће подносиоца да је
дужан, у року од 8 дана, платити таксу и упозорити га на последице неплаћања.
Члан 7.
Ако, у остављеном року, обвезник не плати таксу, орган из претходног члана,
затражиће од надлежног органа Пореске управе (по пребивалишту обвезника) да наплати
таксу принудним путем.
Жалба на рјешење о наплати таксе, не задржава извршење.
Члан 8.
Када је таксу дужно платити лице, са пребивалиштем у иностранству, наплата
неуплаћене таксе, извршиће се прије уручења рјешења, којим је поступак окончан.

Члан 9.
Такса се плаћа у прописаном износу у административним таксеним маркама
јединствене емисије од 1 КМ, 2 КМ, 5 КМ и 10 КМ или уплатом на рачун буџета општине
Рудо.
Уколико је износ административне таксе већи од 100 КМ, уплата таксе врши се на
рачун буџета општине Рудо.
Члан 10.
Кад се издаје исправа по захтјеву странке у два или више примјерака за коју се
плаћа такса, за други и сваки следећи примјерак, плаћа се такса као за препис или овјеру
преписа.
Члан 11.
У рјешењу или другој исправи, за коју је плаћена такса, означава се да је такса
плаћена, у којем износу и по којем тарифном броју , као и основ за ослобађање од плаћања
таксе.
Члан 12.
Лице, које је платило таксу, коју по овој одлуци није било дужно платити или је
платило већи износ, има право на поврат средстава.
Захтјев за поврат таксе подноси се Пореској управи Републике Српске.
Рјешење о поврату непрописно уплаћене таксе не подлијеже такси.
Члан 13.
Ако је таксеном тарифом прописано да се такса плаћа зависно од вриједности
предмета, као основица за обрачун таксе, узима се вриједност означена у поднеску или
исправи.
Члан 14.
Ослобађања од плаћања административне таксе, прописана чланом 13. и 14. Закона
о администратвним таксама („Службени гласник Републике Српске“ бр.100/11, 103/11,
67/13, 123/20), односе се и на општинске административне таксе.
Осим ослобађања, утврђених у претходном ставу, од обавезе плаћања свих такси
ослобођени су: корисници социјалне помоћи, корисници породичне инвалиднине
(чланови породица погинулих бораца ВРС) и РВИ (припадници ВРС) од прве до шесте
категорије, корисници алтернативног смјештаја и лица старија од седамдесет година, уз
приложен доказ о припадности одређеној категорији.
Од плаћања такси ослобођена су и јавна предузећа и установе чији је оснивач
Скупштина општине Рудо, као и удружења од јавног интереса за Републику Српску и
Општину Рудо, а којима је то својство признато у складу са актом којим се уређује додјела
и престанак статуса удружења од јавног интереса.
Члан 15.
Такса се не плаћа за издавање извода, увјерења или потврда, као и приликом
подношења захтјева, молби, приједлога и пријава.
Члан 16.
За списе и радње у поступку за исправљање грешака у рјешењима, другим
исправама и службеним евиденцијама, као и за поступке који се воде по службеној
дужности, не плаћа се такса.
Члан 17.
За списе и радње у поступку код органа локалне самоуправе општине Рудо, таксе
се плаћају по сљедећој тарифи општинских административних такси:

TАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
1.

КМ
За жалбе на рјешења, која доносе органи локалне самоуправе, ако овом 10,00
одлуком није другачије прописано

Тарифни број 2.
КМ
За рјешења, која доносе органи локалне самоуправе, ако овом одлуком 10,00
није прописана посебна такса
Напомена:
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.
1.

Тарифни број 3.
За списе и радње из области личног стања грађана, плаћа се такса и то:
КМ
1. Доношење рјешења о закључењу брака преко пуномоћника
30,00
2. Доношење рјешења о промјени личног имена (из личних разлога)
20,00
3. Доношење рјешења о накнадном упису у МКР, уз констатацију 10,00
чињенице држављанства БиХ-РС
4. Накнадни упис чињенице држављанства БиХ-РС у МКР
10,00
5. Изјава о заједничком домаћинству (кућна листа) за иностранство
5,00
Напомена:
а) за грађане који бораве у иностранству, а писмено изразе потребу да им се
доставе изводи из матичних књига, достављање ће се извршити поштом тек након што се
измире трошкови поштарине.
Тарифни број 4.
За списе и радње из области општих послова, плаћа се такса и то:
КМ
1. Овјера потписа
2,00
2. Овјера фотокопије преписа и рукописа, по свакоj страници фотокопије 2,00
оригинала А4 формата
-ако се овјера врши у више примјерака, сваки следећи примјерак (по
страници фотокопије А4 формата)
1,00
3. Овјера пуномоћи
5,00
Напомена:
а) овјера потписа врши се само уз присуство особе која овјерава потпис и уз лични
идентификациони документ,
б) овјера фотокопије или преписа врши се искључиво уз приложен оригинал
документа,
ц) за особе, које (због болести ) не могу доћи у зграду општине,ради овјере
потписа, уз приложен доказ о болести, обезбједиће се излазак службеног лица на дату
адресу,

Тарифни број 5.
1. За овјеру уговора, плаћа се такса (према вриједности утврђеној 3 %
уговором)
2. Ако је вриједност уговора непроцјењива или није назначена,
20,00 КМ
Напомена: За овјеру анекса уговора, плаћа се 50% таксе из претходног става.
Тарифни број 6.
За списе и радње у вези обављања предузетничке и привредне дјелатности, плаћа
се такса и то:
КМ
1. Оснивање предузетника
30,00
2.
Промјена података уписаних у регистар
20,00
3.
Престанак обављања дјелатности
10,00
4.
Припремне радње код предузетника
10,00
5. Резервација пословног имена која обухвата регистрацију и брисање
15,00
6. Регистрација и усклађивање редова вожње(за сваки нови ред вожње) 10,00
7. Категоризација угоститељских објеката за смјештај гостију (куће и 20,00
собе за изнајмљивање, кампови, апартмани)
8. Отварање нове пословне јединице у оквиру регистроване дјелатности
20,00
9. Продужен рад угоститељских објеката
15,00
10. Обављање дјелатности ван пословног простора у области:
а) трговине:
-тезге............................................
-продаја кокица,сладоледа и сл.
20,00
б) угоститељства:
10,00
-шатор..........................................
-остали угоститељи....................
30,00
в) занатства.................................
20,00
г) остале услуге...........................
15,00
15,00
11. Доношење рјешења којим се одобрава дјелатност јавног превоза лица
и ствари (уз регистровано властито возило)
а) Јавни превоз лица –аутобус
30,00
б) Јавни превоз лица-такси превоз
25,00
ц) Јавни превоз ствари (теретна моторна, вучна, прикључна возила)
30,00
д) Властити превоз за потребе регистроване дјелатности
20,00
12. Промјена возила –регистрација новог возила за све дјелатности
15,00
Напомена:Ако се захтјев у вези са регистрацијом за тачке 1-5 овог тарифног броја подноси
електронским путем, износ таксе се умањује за 50%.
Тарифни број 7.
За издавање лиценци, плаћа се такса и то:
1.
2

Лиценца за превознике
Легитимација за возача моторног возила

20,00 КМ
10,00 КМ

Тарифни број 8.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова, плаћа се такса и то:
KM
1. За издавање локацијских услова
20,00
2. Издавање рјешења о одобрењу за грађење
За објекте чија је предрачунска вредност :
-до 50 000,00 КМ
100,00
-од 50 000,00-100 000,00 КМ
150,00
-преко 100 000,00 КМ
0,3%(али
макс.
5 000
3. За издавање рјешења о одобрењу за употребу објекта
30,00
4. За издавање рјешења за легализацију објекта
20,00
5. За издавање рјешења о утврђивању легалности објекта
10,00
6. За еколошку дозволу
80,00
7. Обнављање еколошке дозволе
50,00
8.
Измјена или ревизија еколошке дозволе
50,00
9. Издавање водне сагласности
10. Издавање водне дозволе

15,00
30,00

Тарифни број 9.
1. За излазак службених лица на лице мјеста (по започетом радном сату)
20,00
2. За трошкове превоза до мјеста увиђаја, плаћа се од цијене горива по 20 %
пређеном километру
Тарифни број 10.
За списе и радње из области стамбених послова, плаћа се такса и то:
1.
2.
3.

Упис оснивања заједнице етажних власника у регистар
15,00 КМ
Упис статусне промјене заједнице етажних власника
10,00 КМ
Упис промјене лица овлаштених за заступање заједнице етажних 10,00 КМ
власника

Члан 18.
На све што није прописано овом одлуком, у вези прописивања и наплате
општинске административне таксе, примјењиваће се одредбе Закона о административним
таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11,103/11,67/13,123/20).
Члан 19.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о општинским
административним таксама-Пречишћени текст(„Службени гласник општине Рудо“ број
16/13).
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Рудо“.
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