РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 24. Закона о административним таксама („Службени гласник
Републике Српске, број: 100/11) те члана 37. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 20. редовној
сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама
Члан 1.
Овом Одлуком мијењају се тарифе општинских административних такса утврђене
Одлуком о општинским административним таксама („Службени гласник општине
Станари, број: 1/15 и 5/15), а које се односе на Тарифни одјељак V-Одобрења за рад и
Тарифни одјељак VIII-Просторно уређење и грађење.
Члан 2.
У Тарифном одјељку V-Одобрења за рад, тарифни бројеви: 15, 16, 17, 18 и 19
мијењају се и гласе:
V-ОДОБРЕЊА ЗА РАД
Тарифни број 15
Занатска дјелатност
1.За рјешења на основу којих се стиче право
за обављање занатске дјелатности

30,00 КМ

Тарифни број 16
Трговинска дјелатност
1.За рјешења на основу којих се стиче право
за обављање трговинске дјелатности

30,00 КМ

Тарифни број 17
Угоститељство
1.За рјешења на основу којих се стиче право
за обављање угоститељске дјелатности
2.За рјешења о категоризацији угоститељских
објеката за смјештај врсте: апартман, кућа за
одмор, соба за изнајмљивање, сеоско

30,00 КМ

30,00 КМ

домаћинство, камп
Тарифни број 18
Превоз
1.За рјешења на основу којих се стиче право
за обављање јавног превоза ствари у
друмском саобраћају
2. За сва рјешења којима се одобрава вршење
превоза за властите потребе (у оквиру
регистроване пољопривредне дјелатности)
3. За издавање рјешења о упису у Регистар
чамаца
4. За издавање и продужење пловидбене
дозволе
Тарифни број 19
Остало
1. За рјешења којима се одобрава промјена
података у оквиру обављања предузетничке
дјелатности
2. За рјешења о престанку обављања
дјелатности – одјава (привремена и стална)
3. За рјешења о пријави наставка обављања
дјелатности
4. За рјешења за излазак ван пословног
сједишта приликом одржавања скупова
(вашари и сл.)
5. За привремена рјешења до 7 дана
6. За привремена рјешења до 1 године
7. За рјешења о одобрењу извођења музике
уживо
8. За сва рјешења која нису обухваћена у
овом одјељку
9. Овјера књиге гостију и књиге жалби

30,00 КМ
30,00 КМ
30,00 КМ
30,00 КМ

10,00 КМ
5,00 КМ
5,00 КМ
10,00 КМ
20,00 КМ
30,00 КМ
20,00 КМ
20,00 КМ
10,00 КМ

Члан 3.
У Тарифном одјељку VIII-Просторно уређење и грађење, тарифни број 23 мијења
се и гласи:
VIII-ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Тарифни број 23
За издавање локацијских услова

20,0020,
КМ

Члан 4.
У Тарифном одјељку VIII-Просторно уређење и грађење, додају се нови тарифни
бројеви, 26 и 27, и гласе:
VIII-ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Тарифни број 26
За издавање рјешења
20,00
о утврђивању
КМ
легалности објекта 10,00 КМ
Тарифни број 27
За издавање дозволе за уклањање објекта

10,00 КМ

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Станари“.

Број: 01-020-22/19
Датум: 23.04.2019. год.
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