
 
 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 4. Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута 
града Зворник - Пречишћени текст ("Службени гласник града Зворник", број: 5/17 ), Скупштина 
града Зворник на 4. редовној сједници одржаној _____________. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

ГРАДА ЗВОРНИК 
 

Члан 1. 
У Одлуци о административним таксама Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број 
3/16), члан 4. мијења се и гласи: 
„Такса се не плаћа за: 

1. Списи и радње у поступцима који се воде по службеној дужности не подлијежу такси. 
2. Захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и потврде  
3. Увјерења која издају органи управе 
4. Изводи из матичних књига (МКР, МКВ и МКУ) 
5. Изводи из матичних књига који се издају на више језика (МКР, МКВ и МКУ) 
6. Увјерења којима се доказује поријекло и вриједност, количина и каквоћа или здравствена 
исправност робе 

7. Поднесци по којима странка захтјева само брже поступање по раније поднијетом 
захтјеву.“ 

          
Члан 2. 

У члану 5. став 1), мијењају се т. 44. и 47. и гласе 
 

“44. списи и радње у вези са регистрацијом предузетника и то како слиједи: за оснивање, за 
промјене података уписаних у регистар, за престанак обављања дјелатности, за 
припремне радње и за резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и 
брисање 

  47. списи и радње у вези уписа у регистар превозника лица и ствари. “ 
 

Члан 3. 
У члану 7. мијењају се Тарифе градских административних такси на следећи начин: 

 
„Тарифни број 1.  брише се. 
 
У Тарифном броју 4. тачке  1. 2. и 3. бришу се. 
 
Тарифни број 6. брише се. 
 
У тарифном броју 10. додају се тачке 5. и 6. које гласе: 

5. ревизија еколошке дозволе____________________________________________ 40,00 КМ 
6. издавање рјешења о утврђивању накнада за ренту и уређење 
градског грађевинског земљишта_______________________________________  25,00 КМ 

 
У тарифном броју 17. т. 1. 2. 4. 5. и 6.  бришу се. Досадашње т. 3. и 7. постају т. 1. и 2. 
 
Досадашњи Тарифни бројеви 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. и 22. 
постају Тарифни бројеви 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. и 20.“ 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење ове одлуке, тачније Одлуке од измјенама и допунама одлуке о 
административним таксама града Зворник садржан је у члану 4. Закона о административним 
таксама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/11, 103/11, 67/13, 
123/2020) у чијем ставу 1. oвог члана је прописано да за списе и радње у поступку пред 
јединицама управе и локалне самоуправе плаћају се таксе чији се износ утврђује одлуком и 
тарифом коју доносе јединице локалне самоуправе на основу овог Закона, те се у складу са 
чланом 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) и чланом 27. и 50. Статута града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17-Пречишћени текст), Скупштина града је та која поред својих 
осталих надлежности доноси и Одлуке. 
 
 
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Чланом 24б. Закона о административним таксама Републике Српске, прописано је да 
Скупштине јединица локалне самоуправе ускладе своје одлуке о административним таксама са 
одредбама овог Закона у року од 120 дана од дана његовог ступања на снагу, а номинални 
износ такса за истовјетне списе и радње не могу утврдити у износу већем од износа прописаног 
Тарифом републичких административних такса, па се приступило изради предложене одлуке. 
 
С обзиром да се Закон о административним таксама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 100/11, 103/11, 67/13, 123/2020) мијењао, важно је напоменути да су 
поред осталих промјена најзначајније промјене у одредбама које се тичу списа и радњи за које 
се неће плаћати такса, конкретније у Одлуци о административним таксама града Зворник, члан 
4. се мијења, те се поред списа и радњи који се воде по службеној дужности неће плаћати ни за 
захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве, потврде, увјерења која издају органи управе, изводи из 
матичних књига, изводи из матичних књига који се издају на више језика, увјерења којима се 
доказује поријекло и вриједност, количина, каквоћа или здравствена исправност робе, 
поднесци по којима странка захтјева само брже поступање по раније поднијетом захтјеву, а све 
то како би се осигурала усклађеност одлуке са промјенама у одредбама новог Закона. 
 
 
 
 
 

 ОБРАЂИВАЧ:           ПРЕДЛАГАЧ: 
 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


