На основу чл. 4. и 24. Закона о административним таксама (Службени гласник
Републике Српске, бр. 100/11, 103/11 и 67/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр. 104/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 32.
Статута Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05, 30/07, 17/12 и
20/14), Скупштина града Бања Лука је, на 29. сједници, одржаној дана 17.02.2015.
године, донијела
ОДЛУКУ
о измјенама и допу н ама Одлуке о градским административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама (Службени гласник Града Бања Лука,
бр. 26/13, 11/14 и 25/14) - у члану 16.-ТАРИФЕ административних такса, у одјељку II РЈЕШЕЊА, назив Тарифног броја 4. "За рјешења на основу којих се одобрава обављање
предузетничке дјелатности", мијења се, и гласи: "За рјешења из области
предузетништва".
У истом Тарифном броју, тачка ,,е) - за дјелатност која се обавља изван угоститељског
објекта 10,00"- се брише; тачка "л" постаје тачка "к"- која се мијења, и гласи:
,,к) - за одобравање извођења музичког програма - живе музике 20,00 КМ".
У истом Тарифном броју, тачка ,,љ) - издавање пољопривредне сагласности" - се
брише, и прелази у нову тачку б) у Тарифном броју 6., истог текста, а остале тачке се сходно овим измјенама, помјерају.
Члан 2.
У Тарифном броју 5. тачка в) мијења се, и гласи:
,,в) - за одобравање извођења музичког програма - живе музике 20,00 КМ", а тачка "д"се брише.
Члан 3.
У Тарифном броју 6. испред текста: "за рјешења о утврђивању накнаде штете од
дивљачи 10,00 КМ", додаје се ознака "а)".
Члан 4.
У члану 16. - ТАРИФЕ, у одјељку III - УВЈЕРЕЊА, Тарифни број 10, мијења се на
начин да се:
- у тачки ,,а) за увјерења, ако није другачије прописано 2,00 КМ", номинални износ
таксе "2,00 КМ" - мијења и гласи "3,00 КМ",
- тачке б), в) и г) - бришу се из овог Тарифног броја, а тачке д) и ђ)-постају тачке б) и в).

Члан 5.
У члану 16. - ТАРИФЕ, назив одјељка VII - "ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ"- мијења се и гласи:
"VII - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА", а досадашњи Тарифни број 31.
- "за приговор на одлуке уговорног органа у поступку јавних набавки 20,00 КМ" - се
брише, и гласи:
"Тарифни број 31:
а)Изводи из матичних књига 5,00 КМ,
б)Изводи из матичних књига намијењених
за иностранство 10,00 КМ,
в)Увјерење о држављанству 5,00 КМ,
г)Увјерење о слободном брачном стању 10,00 КМ,
д)Давање изјаве на Записник пред
матичарем 5,00 КМ."
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Града Бања Лука.
Број:07-013-25/15.
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