На основу члана 24. Закона о админитративним таксама („Службени гласник Републике Српске,
бр. 100/11, 103/11,67/13 и 123/20 ), члана 87. Статута општине Билећа ( „Службени гласник
општине Билећа“, број 6/17 ), Скупштина општине Билећа, на својој V Редовној сједници одржаној
дана 24.5.2021. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
I
Овом Одлуком уводе се општинске Административне таксе за списе и радње у поступку код
општинских органа управе и код организација које врше јавна овлашћења којима је законом
повјерено рјешавање о управним стварима о одређеним правима и обавезама.
II
Општинске административне таксе се плаћају у таксеним маркама и готовом новцу, на начин
предвиђен Законом о административним таксама и у износима који су утврђени Тарифом о
општинским административним таксама која је саставни дио ове Одлуке.
III
Код поступка наплате, ослобађања и олакшица примјењују се одредбе Закона о аминистративним
таксама.
За све што није регулисано Одлуком о општинским административним таксама примјењују се
одредбе Закона о административним таксама.
IV
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским административним таксама
број 11.01/013-80/19 од 27.09.2019. године ( „Службени гласник општине Билећа“, број 04/19 ).
V
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Билећа“.

Број: 11.01/013- 262 /21
Билећа, 24.5.2021

Предсједник СО-е,
c.р Мато Вујовић

ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
I ПОДНЕСЦИ

Плаћа се у КМ
Тарифни број 1.

За жалбе против рјешења које доносе органи општине Билећа ...................................................10,00.
II Р Ј Е Ш Е Њ А
Тарифни број 2.
За сва рјешења за која није прописана посебна такса ...................................................................10,00.
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више странака, такса по овом тарифном броју плаћа се
онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља.
За рјешења донесена по жалбама такса се не плаћа.
III ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 3.
За овјеру потписа, преписа и рукописа:
а) за овјеру сваког потписа ..................................................................................................................2,00,
б) за овјеру рукописа или овјеру преписаод сваког полутабака оргинала ......................................2,00.
Под полутабаком се подразумјева лист хартије од двије странице нормалног формата или мањег.
Тарифни број 4.
За овјеру плана, цртежа, пројеката и слично ....................................................................................5,00.
Тарифни број 5.
За овјеру хелиогравске копије плана ( цртеж )
плаћа се од цијелог или започетог квадратног метра ......................................................................5,00.
Тарифни број 6.
За овјеравање службених аката или других исправа и за преписивање истих:
а) за преписивање од полутабака оргинала ..................................................................................... 5,00,
б) за овјеравање од полутабака оргинала .........................................................................................5,00.
Тарифни број 7.
а) за овјеру копија плана величине полутабака ( формат 22 cm x 35 cm )......................................5,00,
( за овјеру плана величине веће од једног полутабака плаћа се, поред основне таксе за један
полутабак, додатни износ у вриједности од 2 КМ за сваки следећи полутабак од којих се састоји
копија плана већа од једног полутабака )
б) за овјеру преписа извода из катастарског операта, теренског елабората плаћа се такса према
броју табела обрасца коришћенога за препис:

1. за први табак ( катастарски образац ) ............................................................................................5,00,
2. за сваки даљи табак ........................................................................................................................4,00.
За овјеру планова израђених од стране предузећа за вршење геодестих радова или геодетских
стручњака, плаћа се такса по тачки 1. овог тарифног броја.
Започети полутабак копије плана, односно започети табак, образац, рачуна се као цијели.
Тарифни број 8.
За овјеру пословних књига ................................................................................................................25,00.
Тарифни број 9.
1. За овјеру Уговара 0,50% вриједности Уговора,
2. Такса по овом тарифном броју не може бити мање од 10 КМ,
3. За овјеру продужења рока важења уговора плаћа се 50% таксе из тачке 1. и тачке 2. овога
тарифног броја.
Сматра се да је извршена овјера уговора када се овјере потписи уговорених страна.
Свака измјена садржаја уговора, сматра се, у таксеном погледу, као нови уговор.
Такса по тачки 1. овог тарифног броја плаћа се на вриједност која је назначена у уговору, а такса
на уговоре о закупу пословних и стамбених просторија плаћа се на годишњу вриједност уговора.
Ако је вриједнос уговора процјењива, а није назначена у уговору, плаћа се двострука такса из
тачке 2. овог тарифног броја.
Тарифни број 10.
За овјеру пуномоћи ..............................................................................................................................8,00.
Тарифни број 11.
За издавање копије службених аката или дупликата докумената по једној страници .................2,00.

IV ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 12.
За технички преглед, машински, електрични, електро-машински, плински, радио и ПТТ уређаја, који
по постојећим прописима подлијежу обавезном прегледу ради добијања одобрења за употребу,
плаћа се по једном часу ............................................................................................................. 15,00.
Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки започети радни час или цијели час сваког лица
који у техничком прегледу учествује, тако да збир часова чини укупну таксу.
Тарифни број 13.
За издавање локацијских услова ......................................................................................................20,00.
Тарифни број 14.
а) За одобрење за грађење плаћа се такса према предрачунској вриједности објекта и то:
1. до 50.000 КМ ........................................................................................................................150,00,

2. од 50.000 КМ до 100.000 КМ ............................................................................................ 250,00,
3. преко 100.000 КМ..................................................... 0,3% н а предрачунску вриједност објекта.
б) За доношење рјешења о одобрењу за употребу објекта .......................................................... 50,00.
V ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 15.
а) За издавање еколошке дозволе ................................................................................................ 150,00,
б) За ревизију еколошке дозволе .................................................................................................. 100,00,
в) За издавање рјешења о одобрењу Плана активности са мјерама и роковима за постепено
усаглашавање са најбољом расположивом техником .................................................................. 30,00.
Тарифни број 16.
За одобрење за употребу објекта плаћа се такса према вриједности занатских и грађевинских
радова ........................................................................................................................................ 0.05 %.
Такса по овом тарифном броју не може бити већа од 50 КМ ни мања од 25 КМ.
VI РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА
Тарифни број 17.
а) За оснивање ................................................................................................................................... 30,00
б) за промјену података писаних у регистар .................................................................................... 20,00
в) за престанак обављања дјелатности ........................................................................................... 10,00
г) за припремне радње ...................................................................................................................... 10,00
д) за резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и брисање.................................. 15,00
Ако се захтјев вези са регистрациом подноси електронским путем, износ таксе по овом тарифном
броју умањје се за 50%.
VII РЈЕШЕЊА КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Tарифни број 18.
1. За самосталне угоститељске објекте са правом точења алкохолних пића ............................. 30,00,
2. За самосталне угоститељске објекте без права точења алкохола .......................................... 30,00,
3. За обављање ауто-превозничке дјелатности:
а) до двије тоне ........................................................................................................................... 30,00,
б) од двије до пет тона ............................................................................................................... 30,00,
в) више од пет тона .....................................................................................................................
30,00,
4. За обављање ауто- такси дјелатности .........................................................................................30,00,
5. За обављање занатске дјелатности ............................................................................................ 30,00,
6. За обављање трговинске дјелатности ........................................................................................ 30,00,
7. За обављање самосталне пољопривредне дјелатности .......................................................... 30,00,
8. За обављање професионалне дјелатности ............................................................................... 30,00,
9. За превоз ствари за властите потребе:
а) по основу обављања привредне и друге дјелатности ....................................................... 30,00,
б) за вршење превоза ствари за властите потребе по основу вршења самосталне
пољопривредне дјелатности ..................................................................................................... 40,00,
10. За рад на пијачној тезги .............................................................................................................. 30,00,

11. Сточне пијаце ...............................................................................................................................
30,00,
12. Агенције за вођење пословних књига за предузетнике и правна лица ................................ 30,00,
13. За издавање лиценце превозника коју издаје надлежни орган јединице
локалне самоуправе ( „Б“, „Ц“, „Д“, и „Е“ ) у општинском саобраћају ................................... 10,00,
14. За легитимацију за возача моторних возила коју издаје надлежни орган
јединице локалне самоуправе ................................................................................................... 10,00,
15. За издавање лиценце за возило коју издаје надлежни орган
јединице локалне самоуправе.................................................................................................... 10,00,
16. За усклађивање и регистрацију редова вожње у линијском превозу лица на
територији јединице локалне самоуправе ............................................................................... 10,00.
За измјене и допуне рјешења из овог тарифног броја плаћа се 50% прописане таксе.

