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На осно ву чла на 80. став 1. тач ка 6. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, За ко на о од ли ко ва њи ма и при зна њи ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и Ста -
ту та ор де на и ме да ља Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 12/95),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ДО ДЈЕ ЛИ ОД ЛИ КО ВА ЊА

За рад и из ван ред не за слу ге и не мјер љив до при нос у
раз ви ја њу и ја ча њу сви је сти и ду хов ног раз во ја срп ског на -
ро да у бор би за сло бо ду и не за ви сност од ли ку јем

Њего ву све тост Ар хи е пи ско па пећ ког Ми тро по ли та бе -
о град ско-кар ло вач ког и Па три јар ха срп ског Го спо ди на
Ири не ја

ОР ДЕ НОМ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ НА ЛЕН ТИ.

Број: 01-136-2534/11 Пред сјед ник
7. ок то бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лука Ми ло рад До дик, с.р.
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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.

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

Понедјељак, 10. октобар 2011. године

БАЊА ЛУКА

Број 100 Год. XX

www.slglasnik.org

Жиро-рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34

Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик

српског народа



(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.

1792

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 ИЗ МЈЕ НА МА И 
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПРИ ВРЕД НИМ ДРУ ШТВИ МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
при вред ним дру штви 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 из мје на ма и
до пу на ма За ко на о при вред ним дру штви 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: 01-020-2480/11 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 ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 
ПРИ ВРЕД НИМ ДРУ ШТВИ МА

Члан 1.

У За ко ну о при вред ним дру штви ма (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и 58/09) на зив чла на и
члан 3. ми је ња ју се и гла се:

“По јам по слов не је ди ни це (огран ка)
Члан 3.

(1) По слов на је ди ни ца (огра нак) при вред ног дру штва је
из дво је ни ор га ни за ци о ни дио при вред ног дру штва по сред -
ством ко га дру штво оба вља дје лат ност у скла ду са за ко ном.

(2) По слов на је ди ни ца не ма свој ство прав ног ли ца, а у
прав ном про ме ту исту па у име и за ра чун при вред ног дру -
штва.

(3) За оба ве зе пре ма тре ћим ли ци ма ко је на ста ну у по -
сло ва њу ње го ве по слов не је ди ни це при вред но дру штво од -
го ва ра нео гра ни че но.”.

Члан 2.

По сли је чла на 3. до да ју се но ви чл. 3а, 3б. и 3в.

“Осни ва ње и ре ги стра ци ја по слов не је ди ни це
Члан 3а.

(1) По слов на је ди ни ца осни ва се од лу ком ко ју до но си
скуп шти на дру штва, од но сно ор та ци или ком пле мен та ри,
ако осни вач ким ак том, од но сно ста ту том дру штва ни је
дру га чи је од ре ђе но.

(2) Од лу ка из ста ва 1. овог чла на оба ве зно са др жи:

а) по слов но име дру штва, на зив и адре су по слов не је -
ди ни це,

б) дје лат но сти по слов не је ди ни це,

в) лич но име за ступ ни ка по слов не је ди ни це и обим
овла шће ња за ступ ни ка, ако је за ступ ник по слов не је ди ни -
це раз ли чит од за ступ ни ка дру штва.

(3) По слов на је ди ни ца ре ги стру је се у скла ду са за ко -
ном ко јим се уре ђу је ре ги стра ци ја по слов них су бје ка та.

Упо тре ба по слов ног име на и дру гих по да та ка
Члан 3б.

(1) У прав ном про ме ту по слов на је ди ни ца на сту па под
по слов ним име ном дру штва, уз озна че ње:

а) да је ри јеч о по слов ној је ди ни ци и

б) на зи ва и адре се по слов не је ди ни це, ако се раз ли ку је
од адре се сје ди шта дру штва.

(2) На упо тре бу по слов ног име на и дру гих по да та ка у
до ку мен ти ма по слов не је ди ни це сход но се при мје њу ју
одред бе За ко на ко јим се уре ђу је упо тре ба по слов ног име -
на и дру гих по да та ка у до ку мен ти ма дру штва.

По слов на је ди ни ца стра ног при вред ног дру штва
Члан 3в.

(1) По слов на је ди ни ца стра ног при вред ног дру штва је
ње гов из дво је ни ор га ни за ци о ни дио по сред ством ко га то
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