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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О АД МИ НИ СТРА ТИВ НИМ
ТАК СА МА

Про гла ша вам За кон о ад ми ни стра тив ним так са ма, ко ји
је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де се -
тој сјед ни ци, одр жа ној 23. сеп тем бра 2011. го ди не, а Ви је -
ће на ро да 4. ок то бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је -
ним За ко ном о ад ми ни стра тив ним так са ма ни је угро жен
ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на -
ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-2477/11 Пред сјед ник
6. ок то бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О АД МИ НИ СТРА ТИВ НИМ ТАК СА МА

Члан 1.

Овим за ко ном про пи су ју се и утвр ђу ју ад ми ни стра тив -
не так се (у да љем тек сту: так се) за спи се и рад ње у по ступ -

ку пред ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, је ди ни ца ма ло кал -
не са мо у пра ве и но си о ци ма јав них овла шће ња ко ји ма је за -
ко ном по вје ре но рје ша ва ње у управ ним ства ри ма о од ре ђе -
ним пра ви ма и оба ве за ма (у да љем тек сту: но си о ци јав них
овла шће ња).

Члан 2.

(1) Спи си и рад ње за ко је се пла ћа так са, као и ви си на
так се утвр ђу је се так се ном та ри фом.

(2) Так са се мо же на пла ти ти са мо ако је про пи са на так -
се ном та ри фом.

Члан 3.

(1) За спи се и рад ње у по ступ ку пред ре пу блич ким ор -
га ни ма упра ве пла ћа ју се так се по Та ри фи ре пу блич ких ад -
ми ни стра тив них так са, ко ја се на ла зи у при ло гу и са став -
ни је дио овог за ко на.

(2) По Та ри фи из ста ва 1. овог чла на пла ћа ју се так се за
спи се и рад ње у по ступ ку код но си о ца јав них овла шће ња.

(3) Так се ко је се пла ћа ју по Та ри фи ре пу блич ких ад ми -
ни стра тив них так са су при ход бу џе та Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 4.

(1) За спи се и рад ње у по ступ ку пред је ди ни ца ма ло -
кал не са мо у пра ве пла ћа ју се так се пре ма од лу ци и та ри фа -
ма ад ми ни стра тив них так са скуп шти не је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве.

(2) Так се ко је се пла ћа ју по та ри фа ма ад ми ни стра тив -
них так са је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве су при ход бу џе та
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 5.

(1) Так се ни об ве зник (у да љем тек сту: об ве зник) је ли -
це по чи јем се за хтје ву по сту пак по кре ће, од но сно вр ше
рад ње пред ви ђе не так се ном та ри фом.

(2) Ако за исту так су по сто је два или ви ше об ве зни ка,
њи хо ва оба ве за је со ли дар на.

Члан 6.

(1) Ако так се ном та ри фом ни је дру га чи је про пи са но,
так се на оба ве за на ста је:

а) за пи сме не под не ске - у тре нут ку кад се пре да ју, а за
усме но са оп ште ње ко је се да је на за пи сник - у тре нут ку
кад се за пи сник са чи ни,

б) за рје ше ња, до зво ле и дру ге ис пра ве - у тре нут ку под -
но ше ња за хтје ва, од но сно под не ска за њи хо во из да ва ње и

в) за управ не рад ње - у тре нут ку под но ше ња за хтје ва за
из вр ше ње тих рад њи.
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(2) Так са се пла ћа у тре нут ку на стан ка так се не оба ве зе.

Члан 7.

Ако је так се ном та ри фом про пи са но да се так са пла ћа
пре ма ври јед но сти пред ме та, као осно ви ца за об ра чу на ва -
ње так се узи ма се ври јед ност озна че на у под не ску или
испра ви.

Члан 8.

Ако се ис пра ва за ко ју се пла ћа так са по за хтје ву стран -
ке из да је у два или ви ше при мје ра ка, за дру ги и сва ки на -
ред ни при мје рак пла ћа се так са као за пре пис или овје ру
пре пи са.

Члан 9.

(1) Слу жбе но ли це ко је при ма так си ран под не сак ду -
жно је по ни шти ти на ли је пље ну так су.

(2) Ако је так са упла ће на на кнад но, по ни шта ва је слу -
жбе но ли це ор га на ко је до но си рје ше ње или дру гу ис пра ву
за ко ју се пла ћа так са.

(3) Так са се по ни шта ва штам би љом “по ни ште но”, а у
слу ча ју да то ни је мо гу ће - так са се по ни шта ва пот пи сом
слу жбе ног ли ца из ст. 1. и 2. овог чла на.

(4) У рје ше њу или дру гој ис пра ви за ко ју је так са пла -
ће на мо ра се озна чи ти да је так са пла ће на, у ко јем из но су
и по ко јем та риф ном бро ју.

(5) У ис пра ва ма ко је се из да ју без так се мо ра се озна -
чи ти у ко ју свр ху се из да ју и на осно ву ко јег про пи са су
осло бо ђе не од так се.

Члан 10.

Ако об ве зник не пла ти так су (не по сред но или по штом)
за под не сак ко ји ни је так си ран, ор га ни ко ји од лу чу ју по за -
хтје ву пи сме ном опо ме ном упо зо ри ће об ве зни ка, ко ји је
ду жан да пла ти так су у ро ку од осам да на од да на при је ма
опо ме не и исто вре ме но ће га упо зна ти са по сље ди ца ма не -
пла ћа ња так се.

Члан 11.

Ако у оста вље ном ро ку из чла на 10. овог за ко на об ве -
зник не пла ти так су, ор га ни ко ји од лу чу ју по за хтје ву за -
тра жи ће од По ре ске упра ве Ре пу бли ке Срп ске (у да љем
тек сту: По ре ска упра ва) да у скла ду са про пи си ма ко ји ма
се уре ђу је по ре ски по сту пак на пла ти так су при нуд ним пу -
тем.

Члан 12.

Ако об ве зник има пре би ва ли ште, од но сно сје ди ште у
ино стран ству, а так су ни је пла тио у тре нут ку на стан ка оба -
ве зе, на пла та так се из вр ши ће се при је уру че ња ак та ко јим
је по сту пак окон чан или је из вр ше на управ на рад ња.

Члан 13.

Од пла ћа ња так се осло бо ђе ни су:

а) Ре пу бли ка Срп ска и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве,

б) фон до ви и уста но ве у обла сти обра зо ва ња, на у ке,
кул ту ре, фи зич ке кул ту ре и со ци јал не за шти те за спи се и
рад ње у ве зи са оба вља њем сво је дје лат но сти,

в) прав на ли ца у обла сти фи зич ке кул ту ре, осим спорт -
ских ор га ни за ци ја у ко ји ма су учла ње ни про фе си о нал ни
спор ти сти,

г) ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста,

д) прав на ли ца осно ва на ра ди бор бе про тив ал ко хо ли -
зма, нар ко ма ни је и дру гих об ли ка за ви сно сти, ра ка и ди -
стро фи је за спи се и рад ње у ве зи са оба вља њем сво је дје -
лат но сти,

ђ) прав на ли ца осно ва на за за шти ту ли ца са фи зич ким
и пси хич ким не до ста ци ма и по ре ме ћа ји ма за спи се и рад -
ње у ве зи са оба вља њем сво је дје лат но сти,

е) са ве зи глу вих и са ве зи сли је пих и њи хо ве ор га ни за -
ци је у по сло ви ма у ве зи са ре ха би ли та ци јом глу вих и
слије  пих,

ж) ин ва лид ске ор га ни за ци је, осим у по сло ви ма у ве зи
са вр ше њем при вред не дје лат но сти,

з) ин ва ли ди ра та, ин ва ли ди ра да и ци вил не жр тве ра та
за спи се и рад ње у ве зи са шко ло ва њем у свим шко ла ма,

и) ин ва ли ди ко ји су осло бо ђе ни пла ћа ња го ди шњих
накна да за упо тре бу мо тор них во зи ла, у по ступ ку струч ног
пре гле да тих во зи ла ра ди ре ги стра ци је,

ј) ли ца ко ја ни су у рад ном од но су за при ја ву на кон курс
за за сни ва ње рад ног од но са,

к) гра ђа ни за спи се и рад ње у ве зи са оства ри ва њем и
за шти том пра ва из рад ног од но са,

л) уче ни ци и сту ден ти за све спи се и рад ње у ве зи са
шко ло ва њем до на вр ше них 26 го ди на жи во та,

љ) ва тро га сна дру штва и ва тро га сне је ди ни це,

м) ра дио-ама те ри учла ње ни у Са вез ра дио-ама те ра Ре -
пу бли ке Срп ске,

н) стра на ди пло мат ска и кон зу лар на пред став ни штва у
ве зи са оба вља њем ди пло мат ских и кон зу лар них по сло ва,
под усло вом ре ци про ци те та и

њ) гра ђа ни ко ји по кла ња ју сво ју имо ви ну у ко рист Ре -
пу бли ке Срп ске или се од ри чу пра ва вла сни штва, као и за
пре нос вла сни штва.

Члан 14.

Так са се не пла ћа за:

а) спи се и рад ње у по ступ ци ма ко ји се во де по слу жбе -
ној ду жно сти,

б) под не ске упу ће не ор га ни ма за пред став ке и при -
тужбе,

в) мол бе за по ми ло ва ња и рје ше ња по тим мол ба ма,

г) спи се и рад ње у по ступ ку за по врат не пра вил но на -
пла ће них да жби на,

д) спи се и рад ње у по ступ ку за са ста вља ње и ис прав ку
би рач ких спи ско ва и спи ско ва за кан ди до ва ње,

ђ) спи се и рад ње у по ступ ку усво је ња и у по ступ ку за
по ста вља ње ста ра о ца,

е) за спи се и рад ње у по ступ ку за оства ри ва ње за ко ном
при зна тих по ре ских олак ши ца,

ж) спи се и рад ње за до дје лу со ци јал не по мо ћи и за
оства ри ва ње дру гих об ли ка со ци јал не за шти те,

з) спи се и рад ње у по ступ ку за оства ри ва ње пра ва бо -
ра ца,

и) спи се и рад ње у по ступ ку за оства ри ва ње пра ва по -
ро ди ца по ги ну лих бо ра ца, а у свр ху рје ша ва ња со ци јал них,
здрав стве них, стам бе них и по тре ба пре ква ли фи ка ци је, до -
ква ли фи ка ци је и оста лог шко ло ва ња,

j) спи се и рад ње у по ступ ку за оства ри ва ње пра ва ин -
ва ли да,

к) спи се и рад ње у по ступ ку оства ри ва ња пра ва на пен -
зи ју и пра ва из здрав стве не за шти те,

л) спи се и рад ње у по ступ ку осни ва ња ва тро га сних
дру шта ва и њи хо вих је ди ни ца,

љ) спи се и рад ње у по ступ ку за оства ри ва ње пра ва но -
си ла ца од ли ко ва ња,

м) спи се и рад ње у по ступ ку за оства ри ва ње пра ва на
до да так за дје цу,

н) спи се и рад ње у ве зи са при је мом по клон-па ке та од
до бро твор них ор га ни за ци ја из ино стран ства, ако су упу ће -
ни до бро твор ним ор га ни за ци ја ма у Ре пу бли ци Срп ској,

њ) спи се и рад ње у ве зи са вој ним еви ден ци ја ма,

о) спи се и рад ње у ве зи са при зна ва њем пра ва на по -
вла шће ну во жњу гра ђа ни ма ко ји ма то пра во при па да по ва -
же ћим про пи си ма,

п) спи се и рад ње у по ступ ку по др жа вље ња не крет ни на
по осно ву на ци о на ли за ци је, екс про при ја ци је, арон да ци је,
ко ма са ци је и дру гих ви до ва по др жа вље ња,
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р) спи се и рад ње у по ступ ку оства ри ва ња пра ва пре че
ку по ви не не по крет но сти у ко рист Ре пу бли ке,

с) ори ги на ле ди пло ма, свје до чан ста ва и дру гих ис пра -
ва о за вр ше ном шко ло ва њу или кла си фи ка ци ји, осим њи -
хо вих ду пли ка та и пре во да,

т) спи се и рад ње у ве зи са за шти том спо ме ни ка кул ту -
ре,

ћ) спи се и рад ње у по ступ ку за са хра ну умр лих,

у) спи се и рад ње у по ступ ку за ис пра вља ње гре ша ка у
управ ним и дру гим ак ти ма,

ф) све вр сте при ја ва и увје ре ња о ре ги стра ци ји и од ја -
ви ре ги стра ци је об ве зни ка код по ре ског ор га на и

х) спи се и рад ње у по ступ ку ускла ђи ва ња еви ден ци ја
по ре ских об ве зни ка код По ре ске упра ве.

Члан 15.

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу од лу ком скуп шти -
не, по ред осло ба ђа ња из чл. 13. и 14. овог за ко на, уста но -
ви ти и дру га осло ба ђа ња од оба ве зе пла ћа ња так се на свом
под руч ју.

Члан 16.

Под усло ви ма ре ци про ци те та стра ни др жа вља ни ужи -
ва ју иста пра ва по про пи си ма о так са ма као и др жа вља ни
Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 17.

(1) Ли це ко је је пла ти ло так су ко ју по овом за ко ну ни је
би ло ду жно да пла ти или је так су пла ти ло у из но су ве ћем
од про пи са ног има пра во на по врат так се, од но сно ви шка
пла ће не так се.

(2) За хтјев за по врат так се, од но сно ви шка пла ће не так -
се ли це из ста ва 1. овог чла на под но си По ре ској упра ви.

(3) Рје ше ње о по вра ту так се, од но сно ви шка пла ће не
так се до но си По ре ска упра ва.

Члан 18.

Пра во на на пла ту так се за ста ри је ва за дви је го ди не од
ис те ка го ди не у ко јој је так су тре ба ло на пла ти ти, а пра во
на по врат так се, од но сно ви шка пла ће не так се за дви је го -
ди не од да на ка да је так са пла ће на.

Члан 19.

Управ ни над зор над при мје ном од ре да ба овог за ко на
вр ши ће Ми ни стар ство фи нан си ја, а ин спек циј ски над зор
По ре ска упра ва.

Члан 20.

(1) Так се се пла ћа ју у ад ми ни стра тив ним так се ним
мар ка ма је дин стве не еми си је (у да љем тек сту: так се не
мар ке).

(2) Так се не мар ке из да ју се у апо е ни ма од: 1 КМ, 2 КМ,
5 КМ, 10 КМ и 50 КМ.

(3) Так се се пла ћа ју на на чин про пи сан ста вом 1. овог
чла на или у го то вом нов цу на ло гом на ра чун:

а) бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за так се ко је се пла ћа ју по
Та ри фи ре пу блич ких ад ми ни стра тив них так са или

б) бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве за так се ко је се
пла ћа ју по та ри фа ма ад ми ни стра тив них так са је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве.

Члан 21.

(1) Так се не мар ке из ра ђе не су на би је лој без дрв ној хар -
ти ји у ли ниј ској за шти ти.

(2) У сред њем ди је лу так се не мар ке на ла зи се грб или
ам блем Ре пу бли ке Срп ске уокви рен сти ли зо ва ном ро зе -
том, ис под ко јег се на ла зи озна ка ври јед но сти так се не мар -
ке, а ли је во и де сно од озна ке на ла зи се скра ће ни ца ва лу те
“КМ”.

(3) У гор њем ди је лу так се не мар ке од штам пан је текст
ћи ри ли цом и ла ти ни цом: “Ре пу бли ка Срп ска, ад ми ни стра -
тив на так се на мар ка”.

(4) Так се не мар ке штам па ју се у пла вој бо ји.

Члан 22.

За штам па ње, пу шта ње у оп ти цај и ди стри бу ци ју так -
се них ма ра ка над ле жно је Ми ни стар ство фи нан си ја.

Члан 23.

За спи се и рад ње за ко је је так се на оба ве за на ста ла до
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, а ни је на пла ће на, би ће
на пла ће на у скла ду са про пи си ма ко ји су би ли на сна зи у
ври је ме на стан ка так се не оба ве зе.

Члан 24.

Скуп шти не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ускла ди ће
сво је од лу ке о ад ми ни стра тив ним так са ма са од ред ба ма
овог за ко на у ро ку од 90 да на од да на ње го вог сту па ња на
сна гу, с тим да се но ми нал ни из нос так са за исто вјет не
спи се и рад ње не мо же утвр ди ти у из но су ве ћем од из но са
про пи са ног Та ри фом ре пу блич ких ад ми ни стра тив них так -
са.

Члан 25.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о ад ми ни стра тив ним так са ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 37/01, 52/01, 34/06, 119/08 и 8/09 - Пре -
чи шће ни текст).

Члан 26.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1413/11 Предсједник
23. сеп тем бра 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

ТА РИ ФА
РЕ ПУ БЛИЧ КИХ АД МИ НИ СТРА ТИВ НИХ ТАК СА

I - ПОД НЕ СЦИ

Пла ћа се у КМ

Та риф ни број 1.

За за хтје ве, мол бе, при је дло ге, при ја ве и дру ге 
под не ске, ако овом та ри фом ни је про пи са на 
дру га так са........................................................................2,00.

Так са по овом та риф ном бро ју не пла ћа се за на кнад не
по ступ ке ко ји ма стран ка зах ти је ва са мо бр же по сту па ње
по ра ни је под не се ном за хтје ву и по ступ ке ко ји су об у хва -
ће ни дру гом на кна дом.

Та риф ни број 2.

За жал бе про тив рје ше ња ко је до но се ор га ни и 
ор га ни за ци је из чл. 3. и 4. овог за ко на........................10,00.

II - РЈЕ ШЕ ЊА

Та риф ни број 3.

За сва рје ше ња за ко ја ни је про пи са на по себ на 
так са ................................................................................10,00.

Aко се до но си јед но рје ше ње по за хтје ву ви ше стра на -
ка (ли ца), так са по овом та риф ном бро ју пла ћа се оно ли ко
пу та ко ли ко има ли ца ко ји ма се рје ше ње до ста вља.

За рје ше ња до не се на по жал ба ма не пла ћа се так са.

Та риф ни број 4.

За рје ше ња ко ји ма се одо бра ва пр ви упис плов них обје -
ка та уну тра шње пло вид бе у ре ги стар:

а) за мо тор не те гља че и пут нич ке мје шо ви те 
бро до ве пре ко 200 КС и за мо тор не те рет ња ке 
пре ко 300 то на но си во сти.............................................20,00,

б) за оста ле плов не објек те ..........................................10,00.

Та риф ни број 5.

За до зво лу за оба вља ње ван ли ниј ског 
ме ђу на род ног пре во за ства ри.......................................10,00.

Та риф ни број 6.

За ли цен цу за при вред но дру штво, дру го прав но 
ли це или гра ђа ни на за оба вља ње ме ђу на род ног 
пре во за ли ца и ства ри ...................................................70,00.
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Та риф ни број 7.

а) За ли цен цу за во зи ло ................................................10,00,

б) за ли цен цу за во за ча .................................................10,00.

Та риф ни број 8.

За књи гу пут них ли сто ва за оба вља ње пре во за 
ли ца у до ма ћем са о бра ћа ју...........................................10,00.

Та риф ни број 9.

За рје ше ње ко јим се од ре ђу је име, озна ка и по зив ни
знак бро да:

а) до ма ћем прав ном или фи зич ком ли цу ....................20,00,

б) стра ном прав ном или фи зич ком ли цу...................200,00.

Та риф ни број 10.

За одо бре ње стра ном прав ном или фи зич ком 
ли цу за упло вља ва ње у плов не пу те ве 
уну тра шњих во да.........................................................200,00.

Та риф ни број 11.

За до зво лу стра ном прав ном или фи зич ком ли цу 
за оба вља ње ка бо та жних пре во за пут ни ка и 
ства ри уну тра шњим плов ним пу те ви ма ...................400,00.

Та риф ни број 12.

Так са за из да ва ње рје ше ња о ис пу ња ва њу 
усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти 
те ле ко му ни ка ци ја ........................................................150,00.

Та риф ни број 13.

а) За одо бре ње при вред ном дру штву, од но сно 
дру гом прав ном ли цу или стра ном др жа вља ни ну, 
од но сно стра ном прав ном ли цу да мо же оба вља ти 
тран спорт оруж ја, му ни ци је или екс пло зив них 
ма те ри ја пре ко те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске ..........200,00,

б) за одо бре ње при вред ном дру штву, од но сно 
дру гом прав ном ли цу да мо же ста вља ти у про мет 
екс пло зив не ма те ри ја ле на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Срп ске...........................................................................300,00,

в) за одо бре ње при вред ном дру штву, од но сно 
дру гом прав ном ли цу да мо же уно си ти ино стра не 
штам па не ства ри Ре пу бли ке Срп ске ра ди рас ту ра ња 
или за рас ту ра ње ино стра них штам па них ства ри 
ко је су по свом са др жа ју на ми је ње не гра ђа ни ма 
Ре пу бли ке Срп ске ..........................................................50,00.

Та риф ни број 14.

За рје ше ње ко јим се упи су је у Ре ги стар јав них гла си ла
ко ји се во ди код ре пу блич ког ор га на упра ве над ле жног за
по сло ве ин фор ма ци ја:

а) рје ше ње о упи су у Ре ги стар јав них гла си ла...........10,00,

б) рје ше ње о из мје ни упи са них по да та ка у 
Ре ги стар јав них гла си ла................................................10,00.

Та риф ни број 15.

За рје ше ње ко јим се упи су је у Ре ги стар спорт ских ор -
га ни за ци ја код ре пу блич ког ор га на упра ве над ле жног за
по сло ве спор та:

а) рје ше ње о упи су у Ре ги стар спорт ских 
ор га ни за ци ја...................................................................10,00,

б) рје ше ње о из мје ни упи са них по да та ка у 
Ре ги стар спорт ских ор га ни за ци ја ................................10,00.

Та риф ни број 16.

За рје ше ња и оба вје ште ња ко ја из да је Ре пу блич ки за -
вод за ста ти сти ку:

а) за упис оба вје ште ња и раз вр ста ва ња прав них 
ли ца по дје лат но сти ма и од ре ђи ва ње ма тич ног 
бро ја ................................................................................10,00,

б) за оба вје ште ња о про мје ни дје лат но сти 
прав них ли ца..................................................................10,00,

в) за бри са ње из ре ги стра ко ји во ди Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку........................................................10,00.

Та риф ни број 17.

За рје ше ње по за хтје ву за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти
усло ва:

а) о пре гле ду мје ри ла, пре гле ду рад них ета ло на и 
узо ра ка ............................................................................30,00,

б) о ис пи ти ва њу пред ме та од дра го цје них ме та ла 
у про сто ри ја ма под но си о ца за хтје ва ...........................50,00.

Та риф ни број 18.

За рје ше ње ко јим се утвр ђу је здрав стве на 
ис прав ност жи вот них на мир ни ца и пред ме та 
оп ште упо тре бе ко ји се уво зе.......................................50,00.

Та риф ни број 19.

За рје ше ње о зна ку про из во ђа ча пред ме та од 
дра го цје них ме та ла........................................................50,00.

Та риф ни број 20.

За рје ше ње о ста вља њу у про мет, од но сно 
упо тре би мје ри ла из уво за............................................50,00.

Та риф ни број 21.

а) За рје ша ва ње о да ва њу овла шће ња за оба вља ње 
мје њач ких по сло ва ......................................................200,00,

б) за рје ше ње за из да ва ње одо бре ња за пре би ја ње 
ду го ва ња и по тра жи ва ња, це си је и пре у зи ма њу 
ду га у по сло ви ма са ино стран ством............................70,00,

в) за рје ше ње за одо бре ње за отва ра ње де ви зног 
ра чу на у ино стран ству ..................................................70,00,

г) за рје ше ње за одо бре ње за на пла ту и пла ћа ње 
у ефек тив ном стра ном нов цу .......................................70,00,

д) за оста ла рје ше ња из обла сти де ви зног 
по сло ва ња, за ко је ни је про пи са на по себ на так са .....70,00.

Та риф ни број 22.

а) За рје ше ње о из да ва њу ли цен це - до зво ле за 
рад за оба вља ње по сло ва ре ви зи је фи нан сиј ских 
из вје шта ја .....................................................................200,00,

б) за из да ва ње и оба вља ње до зво ле за рад - 
ли цен це овла шће ним ре ви зо ри ма (фи зич ка ли ца)...120,00.

Та риф ни број 23.

а) За рје ше ње о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти усло ва 
за про из вод њу и упис у Ре ги стар про из во ђа ча 
сје ме на и сад ног ма те ри ја ла.......................................100,00,

б) за рје ше ње о упи су у Ре ги стар до ра ђи ва ча 
сје ме на ............................................................................10,00.

Та риф ни број 24.

За рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва за про из вод њу 
ду ва на ...........................................................................100,00.

Та риф ни број 25.

а) За рје ше ње о упи су у Ре ги стар ин те грал не 
про из вод ње.....................................................................20,00,

б) за рје ше ње о упи су у Ре ги стар ор ган ске 
про из вод ње.....................................................................20,00.

Та риф ни број 26.

а) За рје ше ње о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти усло ва 
за про мет сред ста ва за за шти ту би ља и упис у 
Ре ги стар ди стри бу те ра и уво зни ка сред ста ва за 
за шти ту би ља ...............................................................300,00,

б) за рје ше ње о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти усло ва 
за пру жа ње услу га и упис у Ре ги стар пру жа ла ца 
услу га у обла сти сред ста ва за за шти ту би ља ...........100,00.

Та риф ни број 27.

За са гла сност за до зво лу за увоз, од но сно из воз 
ро бе ко ја је на ре жи му уво за и из во за.........................50,00.

Та риф ни број 28.

За рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва за про из вод њу 
ви на и ра ки је ................................................................100,00.
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Та риф ни број 29.

а) За рје ше ње о упи су у Ре ги стар уз га ји ва ча 
ква ли тет но при плод не сто ке ........................................20,00,

б) за рје ше ње о одо бре њу за про из вод њу ге нет ског 
ма те ри ја ла и пре нос опло ђе них јај них ће ли ја..........100,00,

в) за рје ше ње о одо бре њу за оба вља ње ге нет ских 
ма ни пу ла ци ја................................................................100,00,

г) за рје ше ње о упи су у Ре ги стар но во при зна тих 
ра са, со је ва и хи бри да.................................................100,00,

д) за рје ше ње о упи су у Ре ги стар удру же ња 
уз га ји ва ча........................................................................50,00,

ђ) за рје ше ње о одо бре ној про из вод њи или 
про да ји ге нет ског ма те ри ја ла .....................................100,00,

е) за рје ше ње о одо бре њу за ис пи ти ва ње 
ква ли те та хра не за жи во ти ње.....................................250,00.

Та риф ни број 30.

а) За рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва за 
про из вод њу ри бе, опло ђе не икре и мла ђи ................100,00,

б) за рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва за про мет 
ри бе ...............................................................................100,00,

в) за рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва за рад 
обје ка та ко ји су под стал ним ве те ри нар ским 
над зо ром (кла ни це, пре храм бе ни објек ти ко ји 
из ра ђу ју про из во де жи во тињ ског по ри је кла, 
објек ти за про из вод њу хра не за жи во ти ње, ре про 
цен три, објек ти за уз гој и др жа ње жи во ти ња, 
ве те ри нар ске ор га ни за ци је, ин сти ту ти, за во ди и 
дру ге спе ци ја ли стич ке уста но ве за ди јаг но сти ку 
за ра зних бо ле сти и оста ла ла бо ра то риј ска 
ис пи ти ва ња, ве те ри нар ске апо те ке и ве ле дро ге ри је 
за про мет ве те ри нар ских ли је ко ва, ис пи ти ва ње 
ква ли те та хра не за жи во ти ње, цен три за па ко ва ње 
на мир ни ца жи во тињ ског по ри је кла...........................100,00.

Та риф ни број 31.

а) За рје ше ње за из да ва ње во до при вред них 
смјер ни ца - усло ва за из ра ду про јект не 
до ку мен та ци је за објек те ко ји ма се мо же трај но, 
по вре ме но или при вре ме но да ути че на про мје ну 
ре жи ма во да ...................................................................70,00,

б) за рје ше ње за из да ва ње вод не са гла сно сти на 
тех нич ку до ку мен та ци ју или обје кат ко ји ма се 
мо же трај но, по вре ме но или при вре ме но да 
ути че на про мје ну ре жи ма во да.................................150,00,

в) за рје ше ње за из да ва ње вод не до зво ле на 
из гра ђе ни обје кат ко јим се мо же трај но, 
по вре ме но или при вре ме но да ути че на про мје ну 
ре жи ма во да .................................................................250,00.

Та риф ни број 32.

а) За рје ше ње (лиценцa) о ис пу ње но сти усло ва 
за из во ђе ње про јек тант ских ра до ва у шу мар ству....100,00,

б) за рје ше ње (лиценцa) о ис пу ње но сти 
ми ни мал них усло ва за из во ђе ње ра до ва у 
шу мар ству ....................................................................100,00,

в) за рје ше ње (лиценцa) за из ра ду лов них 
осно ва ...........................................................................100,00.

Та риф ни број 33.

а) За по сту пак из да ва ња одо бре ња за огра ни че ну 
упо тре бу ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма 
у за тво ре ним си сте ми ма и упис у Ре ги стар 
за тво ре них си сте ма за огра ни че ну упо тре бу 
ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма .....................100,00,

б) за рје ше ње о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти усло ва 
и да ва ње овла шће ња ла бо ра то ри ја ма за 
ис пи ти ва ње, кон тро лу и пра ће ње ге не тич ки 
мо ди фи ко ва них ор га ни за ма и про из во да од 
ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма .....................100,00.

Та риф ни број 34.

За из да ва ње из во да из Ре ги стра за тво ре них 
си сте ма за огра ни че ну упо тре бу ге не тич ки 
мо ди фи ко ва них ор га ни за ма..........................................10,00.

Та риф ни број 35.

За рје ше ње ко јим се вр ши упис у Ре ги стар из да ва ча, ко -
ји се во ди код ре пу блич ког ор га на упра ве над ле жног за по -
сло ве кул ту ре:

а) рје ше ње о упи су у Ре ги стар из да ва ча .....................10,00,

б) рје ше ње о из мје ни упи са них по да та ка у 
Ре ги стар из да ва ча ..........................................................10,00,

в) рје ше ње о упи су у еви ден ци ју про ду це на та, 
ди стри бу те ра и јав них при ка зи ва ча.............................10,00,

г) рје ше ње о из мје ни упи са них по да та ка у 
еви ден ци ју про ду це на та, ди стри бу те ра и 
јав них при ка зи ва ча ........................................................10,00.

III - УВЈЕ РЕ ЊА

Та риф ни број 36.

За увје ре ње, ако ни је дру га чи је про пи са но ................10,00.

Та риф ни број 37.

За ду пли кат ис пра ве о за вр ше ном шко ло ва њу 
или струч ној ква ли фи ка ци ји ........................................10,00.

Та риф ни број 38.

За увје ре ње о по ло же ном ис пи ту за во за ча мо тор ног 
во зи ла и увје ре ње о успје шној про вје ри из 
по зна ва ња без бјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, 
осим за уче ни ке ко ји се шко лу ју у ре дов ном 
школ ском про це су пре ма на став ном пла ну и 
про гра му за про фе си о нал не во за че ...............................5,00.

Та риф ни број 39.

а) За из да ва ње из во да из ка зне не еви ден ци је.............10,00,

б) за увје ре ње о да ва њу по да та ка из ка зне не 
еви ден ци је ра ди оства ри ва ња пра ва у 
ино стран ству..................................................................10,00.

Та риф ни број 40.

За увје ре ње ко јим се до ка зу је по ри је кло или 
ври јед ност, ко ли чи на или ква ли тет или здрав стве на 
ис прав ност ро бе.............................................................20,00.

Ова так са се не пла ћа за стра не по штан ске де кла ра ци -
је ко је пра те спро вод ни лист.

Та риф ни број 41.

За за хтјев за из да ва ње увје ре ња о ква ли те ту - 
цер ти фи ка ту од ре ђе них по љо при вред них и 
пре храм бе них про из во да у спољ но тр го вин ском 
про ме ту ...........................................................................20,00.

Та риф ни број 42.

а) За при је длог за ста вља ње сред ста ва за за шти ту 
би ља у про мет..............................................................120,00,

б) за при је длог за ста вља ње по моћ ног ље ко ви тог 
сред ства у про мет ........................................................100,00,

в) за при је длог о ста вља њу у про мет ве те ри нар ских 
ли је ко ва и по моћ них ље ко ви тих сред ста ва у 
ве те ри нар ској ме ди ци ни .............................................120,00.

Та риф ни број 43.

а) За кон тро лу про из вод ње сје ме на и из да ва ње 
увје ре ња о при зна ва њу сје мен ских усје ва............... 200,00;

б) за пост кон трол но ис пи ти ва ње сје ме на ко јим 
се про вје ра ва чи сто ћа сор те и вр сте, здрав стве но 
ста ње и оста ли за хтје ви у по гле ду ква ли те та 
сје ме на ..........................................................................150,00;

в) за тро шко ве кон тро ле про из вод ње сад ног ма те ри ја ла
и из да ва ње увје ре ња о чи сто ћи сор те и здрав стве ног ста ња
сад ног ма те ри ја ла ви ше го ди шњег би ља (цер ти фи кат о
про из вод њи сад ног ма те ри ја ла):

1) за про из вод њу до 30.000 сад ни ца ....................1.000 КМ,
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2) за про из вод њу од 30.000 до 100.000
сад ни ца....................................................................2.000 КМ,

3) за про из вод њу пре ко 100.000 сад ни ца ............4.000 КМ;

г) за из да ва ње цер ти фи ка та у ор ган ској 
про из вод њи у из но су од .............................................200,00.

Та риф ни број 44.

За увје ре ње о по ри је клу и про из вод ним 
осо би на ма ква ли тет но при плод не сто ке (пе ди гре)....10,00.

IV - ОВЈЕ РЕ, ПРЕ ПИ СИ И ПРЕ ВО ДИ

Та риф ни број 45.

За овје ру пот пи са, ру ко пи са и пре пи са:

а) за овје ру сва ког пот пи са............................................ 5,00,

б) за овје ру ру ко пи са или за овје ру пре пи са од 
сва ког по лу та ба ка ори ги на ла .........................................5,00.

Под по лу та ба ком под ра зу ми је ва се лист хар ти је од
двије стра ни це нор мал ног фор ма та или ма њег.

Та риф ни број 46.

За овје ру пла на, цр те жа, про јек та и слич но ...............10,00.

Та риф ни број 47.

За овје ру хе ли о граф ске ко пи је пла на (цр теж) 
пла ћа се од ци је лог или за по че тог ква драт ног 
ме тра ...............................................................................10,00.

Та риф ни број 48.

За овје ра ва ње слу жбе них ака та или дру гих ис пра ва и за
пре пи си ва ње истих:

а) за пре пи си ва ње, од по лу та ба ка ори ги на ла .............10,00,

б) за овје ра ва ње, од по лу та ба ка ори ги на ла ................10,00.

Та риф ни број 49.

а) За овје ру ко пи је пла на ве ли чи не по лу та ба ка 
(фор мат 22 цм x 35 цм) .................................................10,00;

(За овје ру пла на ве ли чи не ве ће од јед ног по лу та ба ка
пла ћа се, по ред основ не так се за је дан по лу та бак, до дат ни
из нос у ври јед но сти од 10,00 КМ за сва ки сље де ћи по лу та -
бак од ко јег се са сто ји ко пи ја пла на ве ћа од јед ног по лу та -
ба ка.)

б) за овје ру пре пи са и из во да из ка та стар ског опе ра та,
те рен ског ела бо ра та пла ћа се так са пре ма бро ју та бе ла
обра сца ко ри шће ног за пре пис:

1) за пр ви та бак (ка та стар ски обра зац) .......................15,00,

2) за сва ки да љи та бак ..................................................10,00;

в) за одо бре ње пла но ва из ра ђе них од стра не при вред -
ног дру штва и дру гих ор га ни за ци ја за вр ше ње ге о дет ских
ра до ва или ге о дет ских струч ња ка пла ћа се так са по тач ки
а) овог та риф ног бро ја.

За по че ти по лу та бак ко пи је пла на (ка та стар ски обра -
зац) ра чу на се као ци је ли.

V - ТЕХ НИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД

Та риф ни број 50.

За тех нич ки пре глед ма шин ских, елек трич них, 
елек трома шин ских, плин ских, ра дио и ПТТ 
уре ђа ја и дру гих по стро је ња, ко ја по по сто је ћим 
про пи си ма под ли је жу оба ве зном пре гле ду ра ди 
до би ја ња одо бре ња за упо тре бу, пла ћа се так са 
по рад ном ча су...............................................................20,00.

Так са по овом та риф ном бро ју ра чу на се за сва ки ци је -
ли или за по че ти рад ни час сва ког рад ни ка, ко ји у тех нич -
ком пре гле ду уче ству је, та ко што збир рад них ча со ва чи ни
укуп ну так су.

Та риф ни број 51.

За из да ва ње ло ка циј ских усло ва ..................................20,00.

Та риф ни број 52.

а) За одо бре ње за гра ђе ње пла ћа се так са пре ма пред ра -
чун ској ври јед но сти објек та, и то:

1) до 50.000 КМ ...........................................................200,00,

2) од 50.000 КМ до 100.000 КМ.................................300,00,

3) пре ко 100.000 КМ - 0,5% на пред ра чун ску
ври јед ност објек та, али не ви ше од......................10.000,00;

б) за до но ше ње рје ше ња о одо бре њу за 
упо тре бу објек та ..........................................................100,00.

VI - ТАК СЕ ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ ПРО ИЗ ВО ДА

Та риф ни број 53.

За одо бре ње и ко ри шће ње са о бра зно сти за 
ате сти ра ни про из вод ...................................................200,00.

Та риф ни број 54.

За атест и са о бра зно сти за ате сти ра ни про из вод.....200,00.

Та риф ни број 55.

За рје ше ња о овла шће њу при вред ног дру штва и 
дру гог прав ног ли ца за оба вља ње по сло ва 
ате сти ра ња или ис пи ти ва ња про из во да, од но сно 
при зна ва ња оцје њи ва ња си сте ма ква ли те та 
про из во ђа ча или ис по ру чи о ца ...................................200,00.

Та риф ни број 56.

За по твр ду о при зна ва њу си сте ма ква ли те та 
про из во ђа ча, од но сно ис по ру чи о ца...........................100,00.

Та риф ни број 57.

За по твр ду о спо соб но сти ла бо ра то ри је, ис пит не 
ста ни це и дру ге струч не ин сти ту ци је за по у зда но 
ис пи ти ва ње про из во да ................................................150,00.

Та риф ни број 58.

За рје ше ње о овла шће њу при вред ног дру штва и 
дру гог прав ног ли ца за оспо со бља ва ње ка дро ва 
за оцје њи ва ње и про вје ра ва ње си сте ма ква ли те та 
про из во ђа ча, од но сно ис по ру чи о ца...........................200,00.

Та риф ни број 59.

За по твр ду да за од ре ђен про из вод, про из вод ну 
услу гу, од но сно ра до ве ни су до не се ни про пи си 
о ре пу блич ким стан дар ди ма, тех нич ким 
нор ма ти ви ма, од но сно нор ма ма ква ли те та и 
да се мо гу при ми је ни ти ме ђу на род ни стан дар ди, 
тех нич ки нор ма ти ви, од но сно нор ме ква ли те та 
или стан дар ди стра них др жа ва ..................................300,00.

VII - ТАК СА ЗА АУДИ О ТЕКСТ УСЛУ ГЕ

Та риф ни број 60.

а) Так са за из да ва ње до зво ле......................................500,00;

б) ко ри шће ње до зво ле на го ди шњем ни воу...........3.000,00;

в) так са за из да ва ње до зво ле пу тем кон такт те ле фо на
по јед ном бро ју:

1) кра так број ...............................................................100,00,

2) не ге о граф ски број .....................................................50,00,

г) так са за ко ри шће ње до зво ле за ко мер ци јал не 
СМС услу ге пу тем ГСМ мре же ..............................1.000,00.

VI II - ТАК СЕ НА СПИ СЕ И РАД ЊЕ У ОБЛА СТИ 
УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА

Та риф ни број 61.

За рје ша ва ње за хтје ва за из да ва ње:

а) одо бре ња за на бав ку оруж ја.....................................30,00,

б) одо бре ња за на бав ку му ни ци је ................................10,00,

в) ору жног ли ста............................................................30,00,

г) до зво ле за но ше ње оруж ја ........................................30,00,

д) одо бре ња за ба вље њем про ме том оруж ја, 
ди је ло ва оруж ја и му ни ци је .........................................10,00,

ђ) одо бре ња за про мет оруж ја и му ни ци је..................10,00,

е) одо бре ња за по пра вља ње и пре пра вља ње 
оруж ја .............................................................................10,00,

ж) одо бре ња за др жа ње тро феј ног оруж ја..................10,00.

Так са по овом та риф ном бро ју не пла ћа се за оруж је и
му ни ци ју ко ју на ба вља ју стре љач ке ор га ни за ци је.
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Та риф ни број 62.

а) За рје ша ва ње за хтје ва за ре ги стра ци ју мо тор них 
во зи ла и при кључ них во зи ла и трак то ра ко јим се 
оба вља дје лат ност јав ног пре во за или пре во за за 
вла сти те по тре бе..............................................................5,00,

б) за про ду же ње ва жно сти са о бра ћај не до зво ле ..........2,00,

в) за ду пли кат са о бра ћај не до зво ле .............................10,00.

Та риф ни број 63.

а) За рје ша ва ње за хтје ва за ре ги стра ци ју трак то ра, 
рад них ма ши на, мо то кул ти ва то ра и би ци ка ла са 
мо то ром ............................................................................5,00,

б) за из да ва ње ду пли ка та са о бра ћај не до зво ле за 
трак то ре, од но сно по твр де о ре ги стра ци ји.................10,00.

Та риф ни број 64.

За рје ша ва ње за хтје ва за из да ва ње:

а) одо бре ња за оба вља ње по сло ва обез бје ђе ња 
ли ца и имо ви не, од но сно де тек тив ске дје лат но сти 
(за при вред на дру штва и де тек тив ске аген ци је) ......100,00,

б) ле ги ти ма ци је за при пад ни ке обез бје ђе ња и 
де тек тив ске ле ги ти ма ци је...............................................5,00.

Та риф ни број 65.

За рје ша ва ње за хтје ва за из да ва ње во зач ке 
до зво ле..............................................................................5,00.

Та риф ни број 66.

За за хтјев за из да ва ње пут не ис пра ве за пу то ва ње у
ино стран ство, за др жа вља не Ре пу бли ке Срп ске:

а) за из да ва ње пут не ис пра ве .........................................5,00,

б) за из да ва ње за јед нич ке (ко лек тив не) пут не 
ис пра ве, за сва ко ли це по је ди нач но из но си..................2,00.

IX - ТАК СЕ НА СПИ СЕ И РАД ЊЕ У ПРЕД МЕ ТИ МА

ДР ЖА ВЉАН СТВА

Та риф ни број 67.

а) За хтјев за сти ца ње др жа вљан ства Бо сне и 
Хер це го ви не - Ре пу бли ке Срп ске ..............................100,00,

б) за хтјев за из бор и про мје ну ен ти тет ског 
др жа вљан ства.................................................................10,00,

в) за хтјев за от пуст из др жа вљан ства РС - БиХ.......500,00,

г) за из да ва ње ду пли ка та при је ма и от пу ста ..............10,00.

За за хтјев ко ји се од но си на исто вре ме но сти ца ње др -
жа вљан ства БиХ - РС чла но ви исте по ро ди це (су пру жник,
ма ло љет но ди је те, не за по сле но ди је те до на вр ше них 26 го -
ди на жи во та) пла ћа ју јед ну так су.

Х - ЕКО ЛО ШКЕ ТАК СЕ

Та риф ни број 68.

а) За из да ва ње рје ше ња по за хтје ву за прет ход ну 
про цје ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ........................50,00,

б) за из да ва ње рје ше ња за одо бра ва ње сту ди је 
ути ца ја .......................................................................1.000,00,

в) за из да ва ње еко ло шке до зво ле ...............................150,00,

г) за ре ви зи ју еко ло шке до зво ле ................................150,00,

д) за из да ва ње рје ше ња о одо бра ва њу пла на 
ак тив но сти са мје ра ма и ро ко ви ма за по сте пе но 
сма ње ње еми си ја, од но сно за га ђе ња и за 
уса гла ша ва ње са нaјбољом рас по ло жи вом 
тех ни ком .......................................................................500,00,

ђ) за оцје ну пла на при ла го ђа ва ња за по сто је ћа 
по стро је ња и уре ђа је за дје лат но сти упра вља ње 
от па дом и ак тив но сти ко је пред у зи ма над ле жни 
ор ган .............................................................................500,00,

е) за из да ва ње до зво ле за упра вља ње от па дом ........150,00,

ж) за ре ви зи ју до зво ле за упра вља ње от па дом.........150,00,

з) за са гла сност о осло ба ђа њу оба ве зе 
прибављањa до зво ле за упра вља ње от па дом ...........150,00,

и) за утвр ђи ва ње усло ва ко је тре ба да ис пу ња ва 
прав но ли це ко је вр ши про вје ру и пра ће ње 
еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху....................150,00,

ј) за из да ва ње рје ше ња о са гла сно сти за из воз 
опа сног от па да .............................................................500,00,

к) за из да ва ње рје ше ња о уво зу, из во зу и 
тран зи ту нео па сног от па да.........................................150,00,

л) за из да ва ње рје ше ња за пре воз (тран зит) 
опа сног от па да кроз те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Срп ске...........................................................................700,00,

љ) за са гла сност у по ступ ку до би ја ња ли цен це 
за увоз-из воз суп стан ци ко је оште ћу ју озон ски 
омо тач .............................................................................50,00,

м) за са гла сност у по ступ ку из да ва ња кво те за 
увоз и до зво ла за увоз-из воз суп стан ци ко је 
оште ћу ју озон ски омо тач..............................................50,00,

н) за из да ва ње рје ше ња о одо бре њу про јек та 
или ак тив но сти ко ји мо же има ти зна ча јан ути цај 
на за шти ће на под руч ја ................................................100,00,

њ) за из да ва ње рје ше ња о да ва њу са гла сно сти 
за уно ше ње но вих и по нов но уво ђе ње не ста лих 
биљ них и жи во тињ ских вр ста......................................50,00,

о) за из да ва ње рје ше ња о да ва њу са гла сно сти 
за ко ри шће ње ди вљих биљ них и жи во тињ ских 
вр ста..............................................................................100,00,

п) за одо бре ње при вред ном дру штву, од но сно 
дру гом прав ном ли цу за про мет и пре воз 
ну кле ар них си ро ви на и ма те ри ја ла да мо же пре ко 
гра ни це Ре пу бли ке Срп ске пре ве сти на ве де ни 
ма те ри јал ......................................................................500,00.

ХI - ТАК СЕ ЗА СПИ СЕ И РАД ЊЕ У ОБЛА СТИ 
ЗА ШТИ ТЕ НА РА ДУ

Та риф ни број 69.

а) Ли цен ца за оба вља ње по сло ва за шти те и здра вља 
на ра ду, пре гле да и ис пи ти ва ња сред ста ва за рад и 
сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту на ра ду - за 
прав но ли це ...............................................................2.500,00,

б) ли цен ца за оба вља ње по сло ва ис пи ти ва ња 
усло ва рад не сре ди не, од но сно хе миј ских, 
би о ло шких и фи зич ких штет но сти (осим 
јо ни зу ју ћих зра че ња) и ми кро кли ме - за прав но 
ли це ............................................................................3.000,00,

в) ли цен ца за оба вља ње пре гле да и ис пи ти ва ње 
опре ме за рад и пот пи си ва ње струч них на ла за - 
за од го вор но ли це у прав ном ли цу ............................800,00,

г) ли цен ца за оба вља ње по сло ва за ис пи ти ва ње 
усло ва рад не сре ди не и пот пи си ва ње струч них 
на ла за - за од го вор но ли це у прав ном ли цу .............800,00,

д) ли цен ца за оба вља ње по сло ва за шти те и 
здра вља на ра ду - за фи зич ко ли це............................500,00,

ђ) ли цен ца ко ја се од но си на овла шће ну 
ор га ни за ци ју за оба вља ње по сло ва у обла сти 
за шти те и здра вља на ра ду ......................................2.000,00,

е) так са за из да ва ње рје ше ња о ис пу ње но сти 
усло ва у обла сти за шти те и здра вља на ра ду у 
из но су од ........................................................................10,00.

ХII - ТАК СЕ ЗА СПИ СЕ И РАД ЊЕ У ОБЛА СТИ 
ПРО СВЈЕ ТЕ И КУЛ ТУ РЕ

Та риф ни број 70.

За рје ше ње:

а) о ли цен ци ра њу при ват не ви со ко школ ске 
уста но ве, по сва ком по је ди нач ном сту диј ском 
про гра му....................................................................3.000,00,

б) о ли цен ци ра њу јав не ви со ко школ ске уста но ве, 
по сва ком по је ди нач ном сту диј ском про гра му.........500,00,

в) о при зна ва њу стра не ви со ко школ ске ди пло ме.....300,00,
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г) о ис пу ње но сти усло ва за осни ва ње и по че так 
ра да при ват них сред њих шко ла, чи ји осни вач је 
до ма ће или стра но прав но или фи зич ко ли це .......3.000,00,

д) о ис пу ње но сти усло ва за осни ва ње и по че так 
ра да при ват них, основ них умјет нич ких шко ла, 
чи ји осни вач је до ма ће или стра но прав но или 
фи зич ко ли це.............................................................1.500,00,

ђ) о ис пу ње но сти усло ва за осни ва ње и по че так 
ра да при ват них пред школ ских уста но ва, чи ји 
осни вач је до ма ће прав но или фи зич ко ли це ...........500,00,

е) за про ши ре ње дје лат но сти за оспо со бља ва ње 
из по зна ва ња про пи са .................................................300,00,

ж) за про ши ре ње дје лат но сти за оспо со бља ва ње 
из упра вља ња мо тор ним во зи лом..............................700,00,

з) за про ши ре ње дје лат но сти за сва ку но ву 
ка те го ри ју и пра те ћу пот ка те го ри ју.............................50,00,

и) за про мје ну кан це ла ри је или учи о ни це, као 
и у свим дру гим слу ча је ви ма ко ји зах ти је ва ју 
из ла зак на те рен...........................................................100,00,

ј) за уво ђе ње во зи ла, во за ча-ин струк то ра и 
пре да ва ча те о рет ске на ста ве у про це су обу ке............50,00,

(Са мо уко ли ко ауто-шко ла не уво ди про мје ну по осно -
ву на ве де ном под т. е), ж) и и) овог та риф ног бро ја.)

к) о ис пу ње но сти усло ва за из во ђе ње про гра ма 
обра зо ва ња од ра слих...................................................700,00.

Та риф ни број 71.

а) За из да ва ње ли цен це за:

1) пре да ва ча те о рет ске на ста ве, ис пи ти ва ча 
те о рет ског ди је ла ис пи та и за ис пи ти ва ча из 
упра вља ња мо тор ним во зи лом.....................................50,00,

2) пре да ва ча те о рет ске на ста ве ....................................50,00,

3) ис пи ти ва ча из те о рет ског ди је ла ис пи та ................50,00,

4) ис пи ти ва ча из упра вља ња мо тор ним 
во зи лом...........................................................................50,00;

б) за оспо со бља ва ње и по ла га ње ис пи та за сти ца ње ли -
цен це:

1) По зна ва ње про пи са о без бјед но сти са о бра ћа ја 
на пу те ви ма ....................................................................50,00,

2) Пе да го ги ја ..................................................................50,00,

3) Во жња у уло зи ис пи ти ва ча (пе да го шка во жња) ....50,00;

в) за пр ви из ла зак на ис пит и по прав ни ис пит по пред -
ме ти ма:

1) По зна ва ње про пи са о без бјед но сти са о бра ћа ја 
на пу те ви ма (по ла га ње пи сме но и усме но) ..............100,00,

2) Пе да го ги ја (по ла га ње усме но) ...............................100,00,

3) Во жња у уло зи ис пи ти ва ча (пе да го шка во жња), 
(по ла га ње прак тич но) .................................................100,00;

г) за из да ва ње до зво ле за ин струк то ра во жње ...........50,00;

д) так са за оспо со бља ва ње за ин струк то ра во жње по
пред ме ти ма:

1) По зна ва ње про пи са о без бјед но сти са о бра ћа ја 
на пу те ви ма ....................................................................50,00,

2) Са о бра ћај на пси хо ло ги ја ..........................................50,00,

3) Пе да го ги ја - ме то ди ка во жње ..................................50,00,

4) По зна ва ње мо тор них во зи ла, уре ђа ја и опре ме.....50,00;

ђ) за пр ви из ла зак на ис пит и по прав ни ис пит за ин -
струк то ра во жње по пред ме ти ма:

1) По зна ва ње про пи са о без бјед но сти са о бра ћа ја 
на пу те ви ма (по ла га ње пи сме но и усме но) ..............150,00,

2) Са о бра ћај на пси хо ло ги ја (по ла га ње усме но) .......100,00,

3) Пе да го ги ја - ме то ди ка во жње (по ла га ње 
усме ног ди је ла ис пи та) ...............................................100,00,

4) Пе да го ги ја - ме то ди ка во жње (по ла га ње 
прак тич ног ди је ла ис пи та) .........................................100,00,

5) По зна ва ње мо тор них во зи ла, уре ђа ја и 
опре ме (по ла га ње усме но)..........................................100,00,

6) Упра вља ње мо тор ним во зи лом (по ла га ње прак тич -
но):

- А/А1 ка те го ри ја/пот ка те го ри ја ................................130,00,

- Б/Б1 ка те го ри ја/пот ка те го ри ја..................................130,00,

- Ц/Ц1 ка те го ри ја/пот ка те го ри ја ................................150,00,

- Д/Д1 ка те го ри ја/пот ка те го ри ја.................................180,00,

- ис пит за ка те го ри је/пот ка те го ри је ДЕ/Д1Е, 
ЦЕ/Ц1Е и БЕ по ла га ње је по себ но за сва ку 
ка те го ри ју/пот ка те го ри ју. Ци је на по ис пи ту за 
сва ку ка те го ри ју/пот ка те го ри ју по је ди нач но 
из но си ...........................................................................100,00.

Та риф ни број 72.

а) За из да ва ње одо бре ња ауто-шко ла ма за оспо со бља -
ва ње кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла:

1) за оспо со бља ва ње из про пи са о без бјед но сти 
са о бра ћа ја .....................................................................300,00,

2) за оспо со бља ва ње из упра вља ња мо тор ним 
во зи лом .........................................................................700,00,

3) за сва ку по је ди ну ка те го ри ју и пра те ћу 
пот ка те го ри ју во зи ла.....................................................50,00;

б) за по ла га ње ис пи та за во за ча мо тор них во зи ла:

1) про вје ра из по зна ва ња про пи са о без бјед но сти 
са о бра ћаја .......................................................................50,00,

2) ис пит из по зна ва ња про пи са о без бјед но сти 
са о бра ћа ја .......................................................................50,00,

3) ис пит из упра вља ња мо тор ним во зи лом за ка те го ри -
је и пот ка те го ри је:

- А, А1, Б, Б1..................................................................60,00,

- Ц, Ц1.............................................................................70,00,

- БЕ, ЦЕ, Ц1Е, ДЕ, Д1Е ................................................80,00,

- Д, Д1.............................................................................90,00;

в) за из да ва ње обра за ца за рад ауто-шко ле:

1) књи жи ца кан ди да та за во за ча мо тор ног 
во зи ла................................................................................2,00,

2) по твр да о успје шно за вр ше ној обу ци из 
по зна ва ња про пи са о без бјед но сти са о бра ћа ја 
на пу те ви ма ......................................................................0,50,

3) по твр да о успје шно за вр ше ном оспо со бља ва њу 
из упра вља ња мо тор ним во зи лом..................................0,50,

4) Днев ник ра да во за ча-ин струк то ра.............................2,00,

5) Днев ник о из во ђе њу на ста ве из про пи са о 
без бјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма .........................10,00;

г) за ан дра го шку до ку мен та ци ју и јав не ис пра ве у
обра зо ва њу од ра слих:

1) Ре ги стар по ла зни ка основ ног обра зо ва ња 
од ра слих .........................................................................12,00,

2) Ма тич на књи га по ла зни ка основ ног обра зо ва ња 
од ра слих .........................................................................12,00,

3) Ре ги стар по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих................6,00,

4) Ма тич на књи га по ла зни ка обра зо ва ња 
од ра слих (200 стра на) .....................................................6,00,

5) Ма тич на књи га по ла зни ка обра зо ва ња 
од ра слих (100 стра на) .....................................................5,00,

6) Ма тич на књи га по ла зни ка обра зо ва ња 
од ра слих (50 стра на) .......................................................5,00,

7) Днев ник ра да на став ни ка ...........................................5,00,

8) Обра зац раз ред ног свје до чан ства у основ ном 
обра зо ва њу од ра слих ......................................................0,70,

9) Обра зац раз ред ног свје до чан ства у про гра му 
сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих .......................0,70,

10) Обра зац свје до чан ства о за вр ше ној основ ној 
шко ли у обра зо ва њу од ра слих .......................................2,00,
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11) Обра зац свје до чан ства о за вр ше ном о 
по ло же ном за вр шном ис пи ту у про гра ми ма 
сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих или 
пре ква ли фи ка ци је............................................................2,00,

12) Обра зац свје до чан ства о за вр ше ном о 
по ло же ном ма тур ском ис пи ту у про гра ми ма 
сред њег струч ног обра зо ва ња, пре ква ли фи ка ци је 
или до ква ли фи ка ци је ......................................................2,00.

ХIII - РА ЗНО

Та риф ни број 73.

За да то ми шље ње од стра не ре пу блич ких ор га на 
или ре пу блич ких ор га ни за ци ја о при мје ни 
ре пу блич ких про пи са....................................................30,00.

Та риф ни број 74.

За чу ва ње (де по зит) нов ца, ства ри и хар ти ја од 
ври јед но сти ко је се да ју на чу ва ње пла ћа се 
го ди шње од сва ких за по че тих 100 КМ из нос од........20,00.

Ако ври јед ност ства ри ни је по зна та, утвр ђу је се про -
цен том.

Так са из овог та риф ног бро ја пла ћа се уна при јед, а за
оста ле го ди не при ли ком де по зи та. За по че та го ди на ра чу на
се као ци је ла.

Ако се де по зит по за хтје ву де по нен та пре но си од јед -
ног до дру гог де по зи та ра, за пре нос се пла ћа из нос јед но -
го ди шње так се.

Ова так са се не пла ћа за де по зи те ко ји се по ла жу по
слу жбе ној ду жно сти ако се у ро ку по диг ну.

Та риф ни број 75.

За тех нич ки пре глед ру дар ских обје ка та ко ји 
под ли је жу оба ве зном пре гле ду ра ди до би ја ња 
одо бре ња за упо тре бу и/или пу шта ње у проб ни 
рад пла ћа се так са по рад ном ча су ..............................40,00.

Так са по овом та риф ном бро ју ра чу на се за сва ки ци је -
ли или за по че ти рад ни час сва ког рад ни ка ко ји у тех нич ком
пре гле ду уче ству је та ко што збир рад них ча со ва чи ни
укуп ну так су.

Та риф ни број 76.

За вр ше ње уви ђа ја на ли цу мје ста пре гле да и 
ван ред ног пре гле да ра ди до би ја ња рје ше ња: 
о да ва њу одо бре ња за екс пло а та ци ју, о да ва њу 
одо бре ња за ис пи ра ње пле ме ни тих ме та ла и 
дру гих ми не ра ла из ри јеч них на но са, о ис пу ње њу 
усло ва за оба вља ње по сло ва пе ри о дич них пре гле да 
и ис пи ти ва ња у ру дар ским објек ти ма и про сто ри ја ма, 
из вје штај са ми шље њем о узро ци ма не сре ћа и 
пре тр пље не ха ва ри је, ис пи ти ва ња раз ло га за 
об у ста вља ње ра до ва и по сље ди ца те об у ста ве 
и одо бре ња за дру га чи је ор га ни зо ва ње по сло ва 
пла ћа се так са по рад ном ча су .....................................40,00.

Так са по овом та риф ном бро ју ра чу на се за сва ки ци је -
ли или за по че ти рад ни час сва ког рад ни ка ко ји у вр ше њу
уви ђа ја, пре гле да и ван ред ног пре гле да уче ству је та ко што
збир рад них ча со ва чи ни укуп ну так су.

Та риф ни број 77.

За рје ше ње:

а) о да ва њу одо бре ња за екс пло а та ци ју ....................200,00,

б) о да ва њу одо бре ња за ис тра жи ва ње ми не рал не 
си ро ви не .......................................................................150,00,

в) ко јим се одо бра ва ис пи ра ње пле ме ни тих 
ме та ла и дру гих ми не ра ла из ри јеч них на но са ........150,00,

г) ко јим се одо бра ва упо тре ба ру дар ских 
обје ка та .........................................................................150,00,

д) о пу шта њу ру дар ских обје ка та у проб ни рад.......100,00,

ђ) о ис пу ње њу усло ва за оба вља ње по сло ва 
пе ри о дич них пре гле да и ис пи ти ва ња у ру дар ским 
објек ти ма и про сто ри ма..............................................130,00,

е) о обра зо ва њу струч не ко ми си је за: тех нич ки 
пре глед, ван ред ни пре глед на кон не сре ће и 
пре тр пље не ха ва ри је, уви ђај на ли цу мје ста, 
пре глед и по ла га ње струч ног ис пи та ..........................30,00,

ж) о при зна ва њу ре зер ви и ква ли те та 
ми не рал них ре сур са ....................................................150,00,

з) ко јим се одо бра ва из во ђе ње ра до ва по 
ру дар ским про јек ти ма .................................................200,00,

и) о ис пу ње њу усло ва за оба вља ње дје лат но сти 
на тер мо е нер гет ским по стро је њи ма, уре ђа ји ма 
и опре мом под при ти ском ..........................................200,00,

ј) о про цје ни по сто ја ња јав ног ин те ре са за 
до дје лу кон це си је код са мо и ни ци ја тив не по ну де 
за из град њу но вих обје ка та за тран спорт наф те 
и га са.............................................................................500,00,

к) ко јим се про цје њу је по сто ја ње јав ног 
ин те ре са за до дје лу кон це си је за ис тра жи ва ње и 
екс пло а та ци ју ми не рал них ре сур са...........................100,00.

Та риф ни број 78.

За рје ше ње:

а) о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње по сло ва 
ре ви зи је и ис пи ти ва ња елек трич них 
ин ста ла ци ја ..................................................................200,00,

б) о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње по сло ва 
мон та же и ре мон та елек тро е нер гет ске опре ме ........200,00,

в) о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње по сло ва 
ре ви зи је и ис пи ти ва ња елек тро е нер гет ских 
по стро је ња....................................................................200,00,

г) о про цје ни по сто ја ња јав ног ин те ре са код 
са мо и ни ци ја тив не по ну де за до дје лу кон це си је 
у обла сти енер ге ти ке...................................................500,00.

Та риф ни број 79.

За рје ше ње:

а) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти тр го ви на 
на ма ло мо тор ним го ри ви ма.......................................100,00,

б) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти тр го ви на 
на ма ло мо тор ним го ри ви ма - плин ска пумп на 
ста ни ца .........................................................................100,00,

в) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти 
снаб ди је ва ња плов них обје ка та теч ним нафт ним 
го ри ви ма за по гон брод ских мо то ра..........................100,00,

г) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти тр го ви на 
на ве ли ко теч ним нафт ним го ри ви ма........................300,00,

д) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти тр го ви на 
на ма ло уљем за ло же ње екс тра ла ко и ла ко 
спе ци јал но [уље за ло же ње екс тра ла ко (ЕЛ) и 
ла ко спе ци јал но (ЛС)] .................................................100,00,

ђ) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти тр го ви на 
на ве ли ко уљем за ло же ње (ла ко, сред ње и те шко) .100,00,

е) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти тр го ви на 
на ве ли ко теч ним нафт ним га сом ..............................300,00,

ж) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти тр го ви на 
на ве ли ко ду ван ским про из во ди ма ............................300,00,

з) за одо бре ње за оба вља ње дје лат но сти услу ге 
тр жни це на ве ли ко.......................................................100,00,

и) за одо бре ње за из ра ду и упо тре бу че твр та стог 
жи га...............................................................................150,00,

ј) за цер ти фи кат за оба вља ње шпе ди тер ских 
по сло ва за фи зич ко ли це ..............................................50,00,

к) за цер ти фи кат за оба вља ње шпе ди тер ских 
по сло ва за при вред но дру штво / по слов ну 
је ди ни цу........................................................................100,00,

л) за из мје не одо бре ња од т. а) до и) овог 
та риф ног бро ја ...............................................................50,00.
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Та риф ни број 80.

За рје ше ње:

а) за одо бре ње за из но ше ње сред ста ва из ван 
Бо сне и Хер це го ви не у свр ху осни ва ња 
при вред ног дру штва, бан ке или оси гу ра ва ју ће, 
од но сно ре о си гу ра ва ју ће ор га ни за ци је у 
ино стран ству или за от ку пљи ва ње ка пи та ла 
(осни вач ког уло га) при вред ног дру штва, бан ке, 
оси гу ра ва ју ће, од но сно ре о си гу ра ва ју ће 
ор га ни за ци је у ино стран ству .....................................300,00,

б) за одо бре ње за из но ше ње сред ста ва из ван 
Бо сне и Хер це го ви не у свр ху по ве ћа ња ка пи та ла 
(осни вач ког уло га) при вред ног дру штва, бан ке, 
оси гу ра ва ју ће, од но сно ре о си гу ра ва ју ће 
ор га ни за ци је у ино стран ству .....................................200,00,

в) за упис ста ту сних про мје на у Ре ги стар 
при вред ног дру штва у ино стран ству ..........................10,00,

г) за из да ва ње из во да из Ре ги стра при вред ног 
дру штва у ино стран ству о по да ци ма из т. а) и 
б) овог та риф ног бро ја..................................................10,00,

д) за одо бре ње за из но ше ње сред ста ва из ван 
Бо сне и Хер це го ви не у свр ху осни ва ња 
пред став ни штва и по слов не је ди ни це у 
ино стран ству................................................................100,00,

ђ) за упис у Ре ги стар ста ту сних про мје на у 
пред став ни штву и по слов ној је ди ни ци у 
ино стран ству..................................................................10,00.

Та риф ни број 81.

а) За рје ше ње о ка те го ри за ци ји уго сти тељ ских 
обје ка та за смје штај вр сте “ту ри стич ко на се ље” .....250,00,

б) за рје ше ње о ка те го ри за ци ји уго сти тељ ских 
обје ка та за смје штај вр сте “хо тел” ............................250,00,

в) за рје ше ње о ка те го ри за ци ји уго сти тељ ских 
обје ка та за смје штај вр сте “мо тел”............................200,00,

г) за рје ше ње о ка те го ри за ци ји уго сти тељ ских 
обје ка та за смје штај вр сте “пан си он” .......................150,00,

д) за рје ше ње о утвр ђи ва њу ква ли те та услу га 
и стан дар да уго сти тељ ском објек ту за ис хра ну 
и пи ће вр сте “ре сто ран”..............................................200,00,

ђ) за из да ва ње цер ти фи ка та о по ло же ном 
ис пи ту за ту ри стич ког во ди ча......................................50,00,

е) за из да ва ње ли цен ци пут нич ким аген ци ја ма 
ор га ни за то ри ма пу то ва ња...........................................200,00,

ж) за из да ва ње рје ше ња о про гла ше њу ба ње ...........500,00,

з) за из да ва ње рје ше ња о ис пу ње но сти усло ва 
за оба вља ње дје лат но сти ски ја шког цен тра на 
ски ја ли шту ...................................................................500,00,

и) за из мје не одо бре ња од т. а) до з) овог 
та риф ног бро ја ...............................................................50,00,

ј) за под но ше ње при ја ве за фи нан си ра ње 
про јек та у обла сти ту ри зма ..........................................20,00,

к) за из да ва ње и из мје ну рје ше ња за оба вља ње 
дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству ............................10,00,

л) за из да ва ње и из мје ну рје ше ња за оба вља ње 
дје лат но сти пру жа ња услу ге смје шта ја, 
из најм љи ва ња апарт ма на, ку ћа за од мор и 
со ба за из најм љи ва ње ...................................................10,00.
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Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да 

је у Закону о административним таксама (“Службени гла- 

сник Републике Српске”, број 100/11) учињена техничка 
грешка па, на основу члана 189. став 3. Пословника Народ- 
не скупштине Републике Српске (“Службени гласник Ре- 
публике Српске”, број 31/11), генерални секретар  д а ј е 

ИСПРАВКУ 
Закона о административним таксама 

- У тарифном броју 72. под тачком: г) у подтачки: 11) 
послије ријечи: “Образац свједочанства” ријечи: “о завр- 
шеном” бришу се. 

- У тарифном броју 72. под тачком: г) у подтачки: 12) 
послије ријечи: “Образац свједочанства” ријечи: “о завр- 
шеном” бришу се. 

- У тарифном броју 81. под тачком: д) послије ријечи: 
“за рјешење о утврђивању квалитета услуга и стандарда” 
додаје се везник: “у”. 

Број: 02/2-1895/11 
14. октобра 2011. године  Генерални секретар, 
Бања Лука Ранко Карапетровић, с.р. 
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1206
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
административним таксама, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Двадесет деветој сједници, 
одржаној 18. јула 2013. године, а Вијеће народа 29. јула 
2013. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама и допунама Закона о административним таксама није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2422/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о административним таксама (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 100/11 и 103/11) у члану 4. 
послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

“(3) За списе и радње у поступку регистрације осни-
вања, промјене података и престанка обављања дјелатно-
сти предузетника на територији Републике таксе могу из-
носити највише до 30 КМ за све радње у поступку.”.

Члан 2.
У члану 13. тачка в) брише се.

Члан 3.
У члану 14. тачка р) мијења се и гласи:
“р) списе и радње у поступку оснивања установа со-

цијалне заштите,”.
Тачка ф) мијења се и гласи:
“ф) све врсте пријава и увјерења о регистрацији и одја-

ви регистрације пословних субјеката, уколико овим зако-
ном није другачије прописано и”.

Члан 4.
У ТАРИФИ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВ-

НИХ ТАКСА, Тарифни број 12. брише се.
У Тарифном броју 13. у тачки а) број: “200,00,” за-

мјењује се бројем “100,00,”.
У истом Тарифном броју у тачки б) број: “300,00,” за-

мјењује се бројем: “200,00,”.
Тарифни број 16 брише се.
Тарифни број 17. мијења се и гласи:

“За рјешење по захтјеву за утврђивање испуњености 
услова за обављање послова у области законске 
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метрологије и контроле предмета од драгоцјених 
метала .......................................................................... 30,00.”.

Тарифни број 18. мијења се и гласи:
“За инспекцијски преглед којим се провјерава 
безбједност и квалитет хране и предмета опште 
употребе и усаглашености хемикалија, односно 
биоцида који се увозе ................................................ 50,00.”.

Тарифни број 19. брише се.
Тарифни број 20. мијења се и гласи:

“За рјешење о одобрењу типа мјерила ..................... 50,00.”.
У Тарифном броју 23. послије тачке б) додаје се нова 

тачка в), која гласи:
“в) за привремено одобрење о упису у Регистар 
произвођача расада пољопривредног биља ............. 10,00.”.

У Тарифном броју 25. у тачки а) број: “20,00,” замјењује 
се бројем: “10,00,”.

У истом Тарифном броју у тачки б) број: “20,00.” за-
мјењује се бројем: “10,00.”.

У Тарифном броју 26. послије тачке б) додају се нове т. 
в), г) и д), које гласе:
“в) за рјешење о упису у Регистар дистрибутера 
и увозника минералних ђубрива .................................. 10,00,
г) за рјешење о упису у Регистар минералних 
ђубрива ........................................................................... 10,00,
д) за рјешење о упису у Фиторегистар...................... 10,00.”

У Тарифном броју 30. тачка а) мијења се и гласи:
“а) За одобрење за обављање дјелатности 
аквакултуре ............................................................... 100,00,”.

У истом Тарифном броју тачка б) мијења се и гласи:
“б) за одобрење за обављање привредног риболова 
на одређеној риболовној води ................................... 50,00,”.

Тарифни број 43. мијења се и гласи:
“За рјешење о издавању овлашћења за обављање 
послова контроле и цертификације у органској 
производњи ................................................................. 10,00.”.

Послије Тарифног броја 44. додаје се нови Тарифни 
број 44а, који гласи:

“Тарифни број 44а.
За потврду о испуњавању метролошких захтјева 
за увезена мјерила ...................................................... 10,00.”.

Тарифни број 75. мијења се и гласи:
“За технички преглед рударских објеката који 
подлијежу обавезном прегледу ради добијања 
одобрења за употребу и преглед на лицу мјеста 
ради добијања рјешења којим се одобрава 
експлоатационо поље по радном часу ........................ 40,00.

Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки ције-
ли или започети радни час сваког радника који учествује у 
техничком прегледу или прегледу на лицу мјеста, тако што 
збир радних часова чини укупну таксу.”.

Тарифни број 76. брише се.
Тарифни број 77. мијења се и гласи:
“За рјешење:

а) којим се одобрава експлоатационо поље .............. 200,00,
б) којим се одобрава истраживање минералне 
сировине ....................................................................... 150,00,
в) којим се одобрава употреба рударских 
објеката ........................................................................ 150,00,
г) о формирању стручне комисије за технички 
преглед, преглед на лицу мјеста и полагање 
стручног испита ............................................................ 30,00,
д) о признавању резерви и квалитета минералних 
ресурса ......................................................................... 150,00,
ђ) којим се одобрава извођење радова по главном 
и допунском пројекту, те пројекту за објекте 
изграђене изван експлоатационог поља .................... 200,00,

е) о процјени постојања јавног интереса за 
додјелу концесије код самоиницијативне понуде 
за изградњу нових објеката за транспорт нафте 
и гаса ............................................................................ 500,00,
ж) којим се утврђује јавни интерес за додјелу 
концесије за истраживање и експлоатацију 
минералних ресурса .................................................... 100,00,
з) којим се привредно друштво ослобађа обавезе 
организовања службе спасавања ............................ 150,00.”.

Тарифни број 78. мијења се и гласи:
“За рјешење о процјени постојања јавног интереса 
код самоиницијативне понде за додјелу концесије 
у области енергетике ................................................ 500,00.”.

Тарифни број 79. мијења се гласи:
“За рјешење:

а) за одобрење за обављање дјелатности трговина 
на мало моторним горивима ........................................ 30,00,
б) за одобрење за обављање дјелатности трговина 
на мало моторним горивима - плинска пумпна 
станица ........................................................................... 30,00,
в) за одобрење за обављање дјелатности трговина 
на мало гасом у боцама - плином у боцама за 
домаћинство ................................................................... 30,00,
г) за одобрење за обављање дјелатности 
снабдијевања пловних објеката течним нафтним 
горивима за погон бродских мотора ............................ 30,00,
д) за одобрење за обављање дјелатности трговина 
на велико течним горивима .......................................... 90,00,
ђ) за одобрење за обављање дјелатности трговина 
на мало уљем за ложење екстра лако (ЕЛ) и лако 
специјално (ЛС) ............................................................ 30,00,
е) за одобрење за обављање дјелатности трговина 
на велико уљем за ложење (лако, средње и тешко) .... 30,00,
ж) за одобрење за обављање дјелатности трговина 
на велико течним нафтним плином (пропан-бутан 
гасом) .............................................................................. 90,00,
з) за одобрење за обављање дјелатности трговина 
на велико дуванским производима .............................. 90,00,
и) за одобрење за обављање дјелатности услуге 
тржнице на велико ........................................................ 30,00,
ј) за одобрење за израду и употребу четвртастог 
жига ................................................................................ 45,00,
к) за цертификат за обављање шпедитерских 
послова за физичко лице .............................................. 15,00,
л) за цертификат за обављање шпедитерске 
дјелатности за привредно друштво/пословну 
јединицу ......................................................................... 30,00,
љ) за измјене одобрења из т. а) до и) овог 
тарифног броја............................................................ 15,00.”.

Тарифни број 80. мијења се и гласи:
“За рјешење:

а) за одобрење за изношење средстава изван Босне 
и Херцеговине у сврху оснивања привредног 
друштва, банке или осигуравајуће, односно 
реосигуравајуће организације у иностранству 
или за откупљивање капитала (оснивачког улога) 
привредног друштва, банке, осигуравајуће, 
односно реосигуравајуће организације у 
иностранству ............................................................... 150,00,
б) за одобрење за изношење средстава изван 
Босне и Херцеговине у сврху повећања капитала 
(оснивачког улога) привредног друштва, банке, 
осигуравајуће, односно реосигуравајуће 
организације у иностранству ..................................... 100,00,
в) за одобрење за изношење средстава изван 
Босне и Херцеговине у сврху оснивања 
представништва и пословне јединице у 
иностранству .............................................................. 50,00.”.
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Тарифни број 81. мијења се и гласи:
“а) за рјешење о категоризацији угоститељских 
објеката за смјештај врсте “туристичко насеље” ....... 80,00,
б) за рјешење о категоризацији угоститељских 
објеката за смјештај врсте “хотел” .............................. 80,00,
в) за рјешење о категоризацији угоститељских 
објеката за смјештај врсте “мотел” .............................. 60,00
г) за рјешење о категоризацији угоститељских 
објеката за смјештај врсте “пансион” ......................... 50,00,
д) за рјешење о разврставању угоститељских 
објеката за смјештај врсте “хотел” у подврсту ........... 50,00,
ђ) за рјешење о утврђивању квалитета услуга и 
стандарда угоститељском објекту за исхрану и 
пиће, врсте “ресторан” ................................................. 60,00,
е) за издавање цертификата о положеном испиту 
за туристичког водича ................................................... 80,00,
ж) за издавање лиценци путничким агенцијама 
организаторима путовања ............................................ 60,00,
з) за издавање рјешења о проглашењу бање ............. 150,00,

и) за издавање рјешења о испуњености услова 
за обављање дјелатности скијашког центра на 
скијалишту ................................................................... 150,00,
ј) за подношење пријаве за финансирање пројекта 
у области туризма.......................................................... 20,00,
к) за издавање и измјену рјешења за обављање 
дјелатности у сеоском домаћинству ............................ 10,00,
л) за издавање и измјену рјешења за обављање 
дјелатности пружања услуге смјештаја, 
изнајмљивања апартмана, кућа за одмор и соба 
за изнајмљивање ............................................................ 10,00,
љ) за измјене одобрења т. а) до и) овог тарифног 
броја ............................................................................. 15,00.”.

Члан 5.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. септембра 2013. године.

Број: 01-1661/13 Предсједник
18. јулa 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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Члан 4. 
У члану 14. у ставу 1. у тачки ф) ријеч: “и” на крају 

текста замјењује се запетом. 
У тачки х) тачка на крају текста замјењује се запетом и 

додају се нове т. ц) и ч), које гласе: 
“ц) захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве, 
ч) изводе, увјерења или потврде.”. 

2331 
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи- 

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94), д о н о с и м  

 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
административним таксама, који је Народна скупштина Ре- 
публике Српске усвојила на Тринаестој редовној сједници, 
одржаној 2. децембра 2020. године, а Вијеће народа 10. де- 
цембра 2020. године констатовало да се Закон о измјенама и 
допунама Закона о административним таксама не односи на 
витални национални интерес ни једног од конститутивних 
народа у Републици Српској. 

Број: 01-020-4230/20 Предсједник 
10. децембра 2020. године  Републике, 
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р. 

 
З А К О Н  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

У Закону о административним таксама (“Службени гла- 
сник Републике Српске”, бр. 100/11, 103/11 и 67/13) у члану 
3. у ставу 1. након ријечи: “такса” запета и ријечи: “која се 
налази у прилогу и саставни је дио овог закона” бришу се. 

Члан 2. 
Послије члана 3. додаје се нови члан 3а, који гласи: 

“Члан 3а. 
Влада Републике Српске доноси уредбу којом се пропи- 

сује Тарифа републичких административних такса.”. 

Члан 3. 
Члан 4. мијења се и гласи: 
“(1) За списе и радње у поступку пред јединицама ло- 

калне самоуправе плаћају се таксе чији се износ утврђује 
одлуком и тарифом коју доносе јединице локалне само- 
управе на основу овог закона. 

(2) Таксе које се плаћају на основу тарифе из става 
1. 
овог члана приход су буџета јединице локалне самоуправе. 

(3) Изузетно од става 1. овог члана, за списе и радње 
у вези са регистрацијом предузетника плаћају се таксе у 
сљедећим износима: 

а) за оснивање - 30 КМ, 
б) за промјене података уписаних у регистар - 20 КМ, 
в) за престанак обављања дјелатности - 10 КМ, 
г) за припремне радње - 10 КМ, 
д) за резервацију пословног имена која обухвата реги- 

страцију и брисање - 15 КМ. 
(4) Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси 

електронским путем, износ таксе из става 3. овог члана 
умањују се за 50%. 

(5) Таксе из става 3. овог члана приход су јединица ло- 
калне самоуправе.”. 

Члан 5. 
Послије члана 24. додају се нови чл. 24а. и 24б, који 

гласе: 
“Члан 24а. 

(1) Влада Републике Српске ће у року од шест мјесеци 
од дана ступања на снагу овог закона донијети Уредбу о 
Тарифи републичких административних такса. 

(2) До доношења подзаконског акта из става 1. овог чла- 
на примјењиваће се прописи који су важили до дана сту- 
пања на снагу овог закона, ако са њим нису у супротности. 

Члан 24б. 
Скупштине јединица локалне самоуправе ускладиће 

своје одлуке о административним таксама са одредбама 
овог закона у року од 120 од дана његовог ступања на сна- 
гу, а номинални износ такса за истовјетне списе и радње 
не могу се утврдити у износу већем од износа прописаног 
Тарифом републичких административних такса.”. 

Члан 6. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи- 

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
Број: 02/1-021-1052/20 Предсједник 
2. децембра 2020. године  Народне скупштине, 
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р. 


