
   Неслужбена пречишћена верзија Закона о административним таксама садржи: Закон о административним таксама („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 21/05), и измјене и допуне Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 19/07, 02/08, 17/09, 08/13 и 11/20).  ЗАКОН О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  (Неслужбена пречишћена верзија) I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим законом утврђују се административне таксе које се плаћају за поднеске, акте, исправе и радње у управним и другим стварима (у даљем тексту: списи и радње) код органа управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко дистрикт) и других правних лица којима је повјерено да самостално рјешавају у управним стварима о правима и обавезама. Члан 2 (1) Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе утврђују се таксеном тарифом. (2) Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном тарифом.      1. Таксени обвезник Члан 3 (1) Таксени обвезници су сва физичка и правна лица по чијем се захтјеву поступак покреће, односно врше радње предвиђене таксеном тарифом. (2) Ако за исту таксу постоје два или више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна.  2. Таксена обавеза Члан 4 (1) Ако таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: a) за поднеске – у тренутку када се предаје, а поднеске дате у записник – кад се записник саставља; 



   2  2b) за акте и друге исправе – у тренутку подношења захтјева за њихово издавање; c) за правне радње – у тренутку подношења захтјева за извршење тих радњи. (2) Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.  Члан 5 У акту или другој исправи за коју је такса плаћена мора се означити да је такса плаћена, у којем износу и по којем тарифном броју.  Члан 6 За поднесак за који није плаћена или није довољно плаћена такса орган надлежан за одлучивање по захтјеву, позваће таксеног обвезника опоменом да у року од 8 (осам) дана од дана пријема опомене плати редовну таксу и таксу за опомену.  Члан 7  Ако у остављеном року таксени обвезник не плати или недовољно уплати таксу за поднесак, орган управе затражиће од „Дирекције  за   финансије   Брчко   дистрикта   БиХ,   Пореска управа“1 да наплати таксу принудним путем у складу са одредбама закона о Пореској управи Брчко дистрикта БиХ.  Члан 8 Кад је таксу дужно да плати лице које има пребивалиште у иностранству, а таксу није платило у тренутку настанка обавеза, наплата таксе извршиће се прије уручења акта којим је поступак окончан.  3. Таксена основица Члан 9 Ако је таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вриједности предмета, као основица за обрачунавање таксе узима се вриједност означена у поднеску или исправи или вриједност утврђена процјеном органа који води поступак. Члан 10 (1) Када се исправа, за коју се плаћа такса по захтјеву странке издаје у два или више примјерака, за други и сваки наредни примјерак плаћа се такса као за препис или овјеру преписа.  (2) Такса из претходног става не може бити већа од таксе за први примјерак.  II.  ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСИ Члан 11                                                  1 Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ бр. 08/13) 



   3  3Списи и радње у поступцима који се воде по службеној дужности између органа и институција Брчко дистрикта не подлијежу плаћању административних такси.  „Члан 12 (1) Административна такса не плаћа се на: a) изводе  и  увјерења  који  се  прибављају  за  потребе избора   или   промјене   ентитетског   држављанства становника  Брчко  дистрикта  Босне  и  Херцеговине  (у даљем тексту: Брчко дистрикт БиХ); b) изводе и увјерења у поступку издавања личне карте и одређивања јединственог матичног броја; c) овјеру   докумената   у   сврху   избора   или   промјене ентитетског држављанства; d) списе    и    радње    у    поступку    за    повраћај    и прекњижавање неправилно плаћених дажбина; e) списе  и  радње  неопходне  за  школовање  ученика до двадесет (20) година живота; f) списе и радње неопходне за школовање студената до двадесет   пет   (25)   година   живота,   уз   предочење доказа; g) списе  и  радње  у  вези  са  остваривањем  и  заштитом права из радног односа; h) списе и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и спискова за кандидовање; i) списе  и  радње  у поступку  за  исправљање  грешака  у актима, исправама и службеним евиденцијама; j) списе  и  радње  у  поступку    усвајања  и  постављања стараоца; k) списе и радње за остваривање права  из  пензијског и здравственог осигурања; l) пријаве и уписе у матичне књиге; m) пријаве и одјаве пребивалишта и боравишта грађана; n) списе  и  радње  у  поступку  за  остваривање  права  на додатак за дјецу; o) списе  и  радње  у  вези  са  заштитом  споменика културе; p) списе и радње у поступку за сахрану умрлих; q) поднеске упућене    органима    за    представке    и притужбе; r) списе  и  радње  у  вези  с  пријемом  поклон-пакета  од добротворних  организација  из  иностранства,  ако  су упућени    добротворним    организацијама    у    Брчко дистрикту БиХ; s) списе  и  радње  у  вези  с  признавањем  права    на повлашћену вожњу   грађанима,   којима   то   право припада по важећим прописима; t) оригинале дипломе, свједочанства и друге исправе о завршеном школовању или класификацији, осим њихових дупликата и превода; u) списе и радње у поступку преноса на Брчко дистрикт БиХ некретнина по основу национализације, експропријације, арондације, комасације и слично; v) списе  и  радње  у  поступку  остваривања  права  прече куповине некретнина у корист Брчко дистрикта БиХ; w) све врсте пријава и прилога уз њих за разрез пореза на доходак;  



   4  4x) списе  и  радње  у  поступку  за  остваривање  права бораца,  ратних  војних  инвалида  од  прве  до  четврте категорије,   породица   погинулих   бораца,   бивших логораша  и  цивилних  жртава  рата,  уз  предочење доказа; z) списе  и  радње  у  поступку  остваривања  права  на помоћ    за  изградњу  и  обнову  ратом  порушених стамбених објеката.  (2) Од плаћања таксе ослобођени су: a) грађани за пријаву на конкурсе за заснивање радног односа, уз предочење доказа; b) грађани   који   се   привремено   налазе   ван   радног односа   у   поступку   за   остваривање   материјалног осигурања  и  других  права  која  им  по  том  основу припадају; c) грађани  у  стању  социјалне  потребе,  уз  предочење доказа надлежног органа; d) хуманитарне и добротворне организације; e) организације   за   заштиту   лица   са   физичким   и психичким недостацима и поремећајима; f) грађани који поклањају своју имовину у корист Брчко дистрикта БиХ или се одричу права власништва, као и за пренос власништва.“2  Члан 13 У актима и исправама које су ослобођене од плаћања таксе, мора се означити ради чега се издају и на основу којег прописа су ослобођени од таксе.  Члан 14 Под условима реципроцитета, страни држављани имају иста права и обавезе по прописима о таксама као и грађани Брчко дистрикта. III.  ПОВРАТ ТАКСЕ Члан 15 (1) Лице које је платило таксу коју по овом закону није било дужно да плати или је таксу платило у износу већем од прописаног има право на поврат више плаћене таксе. (2) Поступак за поврат таксе покреће се по захтјеву странке. „(3) Рјешење о поврату таксе доноси надлежни орган коме је такса плаћена. Рјешење се ради у два (2) примјерка од којих се један примјерак упућује странци, а један Трезору Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ.“3 (4) Поврат таксе врши се на терет прихода буџета Брчко дистрикта.  IV.  ЗАСТАРИЈЕВАЊЕ                                                  2 Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ бр. 08/13) 3 Закон о измјенама Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ бр. 19/07) 



   5  5Члан 16 Право на наплату таксе застаријева за двије године од истека године у којој је таксу требало платити, а право на повраћај више плаћене таксе застаријева за двије године од  дана када је такса плаћена. V. НАДЗОР „Члан 17 Надзор над примјеном овог закона врши Дирекција за   финансије   Брчко   дистрикта   БиХ,   Пореска   управа   и Управна инспекција, свако из своје надлежности.“4 VI.  ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ „Члан 18 (1) Таксе се могу платити: a) административним   таксеним   маркама   јединствене емисије (у даљем тексту: таксене марке); b) у готовом новцу на јединствени рачун Трезора Брчко дистрикта БиХ.  (2) Таксене марке се издају у апоенима од 1 КМ, 2 КМ, 5 КМ, 10 КМ и  50 КМ.“5  "Члан 18а (1) Таксене марке израђене су на бијелом бездрвном папиру у линијској заштити. (2) У  средњем  дијелу  таксене  марке  налази  се  грб  Босне  и Херцеговине уоквирен стилизованом розетом. Испод грба налази  се  ознака  вриједности  таксене  марке,  а  лијево  и десно од ознаке налази се скраћеница валуте „КМ“. (3) У  горњем  дијелу  таксене  марке  одштампан  је  текст ћирилицом   и   латиницом:   „Брчко   дистрикт   Босне   и Херцеговине, административна таксена марка“. (4) Таксене марке штампају се у плавој боји.  Члан 18b (1) За   штампање,   пуштање у   оптицај   и   дистрибуцију таксених  марака  надлежна  је  Дирекција  за  финансије Брчко дистрикта БиХ. (2) Уплаћене таксе су приходи Брчко дистрикта БиХ.“6   „Члан 19 За списе и радње код органа Брчко дистрикта БиХ и организација  на које  су  пренесена  овлашћења,  таксе  се плаћају  по  сљедећој  тарифи  административних  такси  Брчко дистрикта БиХ: ТАРИФА АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ                                                  4 Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ бр. 08/13) 5 Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ бр. 08/13) 6 Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ бр. 08/13) 



   6  6Таксе на списе и радње у управним и другим стварима код органа управе Брчко дистрикта БиХ износе у КМ, и то: ПОДНЕСЦИ Тарифни број 1 На поднеске  .............................................................................................................................5 КМ, осим  захтјева  за  издавање  извода  и   увјерења  из  матичне евиденције, захтјева за издавање извода из планских аката и свих захтјева имовинско-правне природе, захтјева за додјелу једнократне помоћи, захтјева физичких и правних лица који се односе на инспекцијски  надзор,  захтјева  за  надокнаду штете насталу усљед елементарних непогода.  Напомена Такса  по  овом  тарифном  броју  не  плаћа  се  на  накнадне поднеске  којим  странка  захтијева  само  бржи  поступак  по њима.  Тарифни број 2 На жалбе против рјешења ......................................................................................................5 КМ, oсим рјешења донесених у поступцима рјешавања имовинско-правних односа.  АКТИ Тарифни број 3 За сва рјешења ........................................................................................................................5 КМ.  Напомена 1. Ако  се  доноси  рјешење по  захтјеву  више  лица,  такса  по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља. 2. За рјешења донесена по жалби не плаћасе такса.   Тарифни број 4  За издавање пловидбене дозволе ........................................................................................40 КМ.  Тарифни број 5 (1) За издавање одобрења за обављање превоза за властите потребе у друмском саобраћају .....................................................................................................................................30 КМ. (2) За  сваку  измјену  одобрења  за  обављање  превоза  за властите потребе у друмском   саобраћају   плаћа   се .................................................................................................5 КМ.  ИСПРАВЕ Тарифни број 6 (1) За издавање: 



   7  7a) извода из матичних књига–домаћи ....................................................................2 КМ; b) извода из матичних књига–инострани ...............................................................5 КМ; c) увјерења .................................................................................................................5 КМ. (2) За обављање закључења брака: a) у службеним просторијама ...............................................................................30 КМ; b) ван службених  просторија  по захтјеву странке ..........................................150 КМ. (3) За покретање смртовнице по захтјеву странке .............................................................5 КМ. Напомена Уколико странка путем једног или више захтјева тражи више исправа  такса  ће  бити  онолико  пута  наплаћена  колико  се исправа тражи.  Тарифни број 7 (1) За дупликат исправе о  завршеном  школовању  или стручној  квалификацији, као и   издавање   фотокопија докумената  из  архиве  и  Архива  Брчко дистрикта  БиХ ...............................................................................................................................................5 КМ. (2) За  коришћење  архивских  фонова  ради истраживања архивске грађе: a) за коришћење једног фона ........................................................................................50 КМ; b) за коришћење сваког фона.........................................................................................10 КМ. Напомена Уколико  странка  путем  једног  или  више  захтјева  тражи фотокопије  документа  из  више  предмета,  такса  ће  бити онолико пута наплаћена, колико предмета захтјев обухвата.  Тарифни број 8 За увјерење којим се доказује поријекло, вриједност, количина, квалитет или здравствена исправност робе .........................................................................................................................5 КМ. Напомена:  Ова  такса  не  плаћа  се  на  иностране  поштанске декларације које прате спроводни лист. РАДЊЕ Тарифни број 9 (1) За овјеру потписа, рукописа и преписа физичких лица: a) за овјеру сваког потписа ................................................................................................2 КМ; b) за овјеру аутентичности рукописа, за овјеру преписа или фотокопија од сваког  полутабака ........................................................................................................................1КМ; c) за овјере потврде о животу.............................................................................................5 КМ; d) за  овјеру  разних  врста  списа  који  се  користе  за рјешавање статусних питања грађана ...........................................................................................................................................5 КМ; e) за   овјеру   изјава,   потврда,   односно   увјерења   о издржавању које се користи у иностранству..................................................................................................................30 КМ. (2) За  овјеру  сваког  потписа,  рукописа  и  преписа  правних лица ..................................5 КМ.  



   8  8Напомена Под полутабаком подразумијева се лист папира од двије стране нормалног канцеларијског папира или папира мањег формата (22 x 25 cm).  Тарифни број 10 За овјеру плана ...........................................................................................................................5 КМ.  Тарифни број 11 За  овјеру  калиографске  копије  плана  (цртежа)  плаћа  се  од цијелог започетог квадратног метра............................................................................................................................................5 КМ.  Тарифни број 12 (1) За  овјеру  потписа  на  уговорима  на  име  таксе  плаћа  се 0,5% од вриједности: најмање .................................................................................................................................2 КМ; највише................................................................................................................................30 КМ. (2) За  овјеру  потписа  на  уговорима  који  су  неопходни  за добијање кредита плаћа се такса од ..........................................................................................................................................2 КМ.  Напомена 1. Свака  измјена  садржаја  уговора  сматра  се  у  погледу таксе као нов уговор. 2. Такса  по  ставу  1  овог  тарифног  броја  плаћа  се  на вриједност која је у уговору наведена. 3. Ако  није  наведена  вриједност  уговора  и/или  временски период наплаћује се највиши износ таксе из става 1.   Тарифни број 13 За преписивање службених аката или докумената: a) кад преписивање врше заинтересована лица, од полутабака оригинала .....................10 КМ; b) кад преписивање врши орган, организација или заједница од полутабака оригинала ...............................................................................................................................................10КМ; c) кад орган, организација или заједница врши преписивање аката  или  докумената  на  страном  језику,  од  полутабака оригинала ....................................................................30 КМ. Напомена Такса  из  тарифног  броја  13  важи  за  први  полутабак, а  за сваки сљедећи  полутабак плаћа се по.............................................................................................................................................5 КМ.  Тарифни број 14 



   9  9За издавање одобрења за грађење: a) За нужно пратеће објекте (дрвљаник, шупе, бунаре, пољске нужнике и слично) ……………………………………………..………………………………………….....5,00 КМ; b) За  друге пратеће  објекте  (гараже,  приручна  складишта, отворене    настрешнице, љетне    кухиње    и    слично).....................................................................................................10,00 КМ; c) За  индивидуалне  стамбене  објекте  са  једном  стамбеном јединицом од предрачунске вриједности 1% или -минимално ...................................................................................................................30,00 КМ; -максимално ................................................................................................................300,00 КМ; d) за  индивидуалне стамбене  објекте  са  двије  или  три стамбене  јединице,  стамбено-пословне  објекте  с  једном пословном  и  до  три  стамбене  јединице  од  предрачунске вриједности 1% или -минимално ...................................................................................................................50,00 КМ; -максимално ................................................................................................................500,00 КМ; e) за  објекте  за  колективно  становање,  остале  стамбено-пословне    објекте,    пословне    објекте и за остале грађевинске  објекте,  од  предрачунске  вриједности  1% или -минимално .................................................................................................................100,00 КМ; -максимално ..............................................................................................................1000,00 КМ.  Тарифни број 15 За издавање протокола регулације или грађевинске линије: a) за једну улицу ...............................................................................................................10 КМ; b) за више улица.................................................................................................................30 КМ. Напомена 1. За  обнову  регулационог  поља  плаћа  се 70%  од одговарајуће таксе  из овог тарифног броја.    Тарифни број 16 За издавање: a) сагласности на прилог мјера заштите на раду..........................................................20 КМ; b) електроенергетске сагласности на пројекат електроенергетског инспекторa.......20 КМ; c) санитарне сагласности  на локацију и пројектну документацију...........................20 КМ; d) сагласности  на  пројектоване мјере  и  нормативе заштите од пожара  у  техничкој документацији .............................................................................................................20 КМ.  Тарифни број 17 (1) За технички преглед машинских, електротехничких, електромашинских, гасних  и  других  постројења,  која  по постојећим  прописима  подлијежу  обавезном прегледу 



   10  10ради   добијања   одобрења   за   употребу,   плаћа   се   по радном сату комисије .......................................................................................................................................40 КМ.7 (2) За преглед возила у погледу испуњавања техничко-експлоатационих услова ........................................................................................................................................30 КМ. (3) За  израду  фотодокументације  о криминалистичко-техничком  прегледу  моторног  или  прикључног  возила извршеног у кругу полиције.....................................................50 КМ  (4) За израду фотодокументације о  криминалистичко-техничком  прегледу моторног  или прикључног  возила извршеног  ван  круга  Полиције  Брчко  дистрикта  БиХ ……………………………………................................................................................70 КМ.   Тарифни број 18  За   издавање   одобрења   за   рад   страним   држављанима.......................................100 КМ.  Тарифни број 19 За изадавање потврде на елаборат о етажирању, по сваком посебном дијелу некретнине ....................................................................................................................................... 5,00 КМ.“8  VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 20 Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Одлука о усклађивању административних такси на подручју Брчко дистрикта («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» бројеви 9/00 и 11/01). Члан 21 За акте и радње у управним стварима за које је таксена обавеза настала до дана ступања на снагу овог закона, наплатиће се такса која је била прописана у тренутку настајања таксене обавезе. Члан 22 Закон о административним таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ступио је на снагу 3. августа 2005. године, а његове измјене и допуне 17. јула 2007. године, 20. фебруара 2008. године, 27. јуна 2009. године, 15. маја 2013. године и 4. априла 2020. године.                                                                                                                     7 Закон о измјени Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ бр. 11/20) 8 Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ бр. 08/13) 


