
 

38 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 67 8.08.2013.

бoрaцa Вojскe Рeпубликe Српскe, кao и пoрoдицa цивилних 
жртaвa рaтa,

б) нa пoднeскe и oдлукe судa кojим рaтни вojни ин-
вaлиди вoдe пoступaк зa oствaривaњe прaвa из бoрaчкo-ин-
вaлидскe зaштитe и

в) нa пoднeскe кojим сe трaжи издaвaњe увjeрeњa и нa 
увjeрeњe рaди oствaривaњa прaвa из здрaвствeнoг и пeн-
зиjскo-инвaлидскoг oсигурaњa и увjeрeњa пoтрeбнoг зa 
зaснивaњe рaднoг oднoсa.

(3) У поступку регистрације привредног друштва и 
другог субјекта уписа, такса се не плаћа:

а) за рјешење о упису оснивања дијелова привредног 
друштва и другог субјекта уписа,

б) за рјешење о упису лица овлашћеног за заступање 
привредног друштва и другог субјекта уписа ако је ријеч 
о упису оснивања привредног друштва и другог субјекта 
уписа, без обзира на облик организовања,

в) за рјешење о упису права вршења спољнотрговин-
ске дјелатности ако је предмет ове дјелатности садржан у 
оснивачком акту,

г) за рјешење о усклађивању правне форме, органа, 
акционара и чланова, основног капитала, акција и удје-
ла, пословног имена, меморандума, дијелова привредног 
друштва и другог субјекта уписа са одређеним овлашће-
нима у правном промету, као и општих аката привредних 
друштава и других субјеката уписа са одредбама важећих 
прописа,

д) на изјављену жалбу на рјешење о упису оснивања 
привредног друштва и другог субјекта уписа,

ђ) за достављање података о упису оснивања привред-
ног друштва и другог субјекта уписа, без обзира на облик 
организовања, ради објављивања у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

(4) Taксу зa пoднeскe и рaдњe нe плaћa лицe кoje 
пoклaњa свojу имoвину oргaнимa из стaвa 1. oвoг члaнa, 
сoциjaлнo-хумaнитaрним, нaучним или културним oргa-
низaциjaмa, устaнoвaмa или фoндaциjaмa.

(5) Стрaнo физичкo и прaвнo лицe oслoбoђeнo je 
плaћaњa тaксe уколико je тo прeдвиђeнo мeђунaрoдним 
угoвoрoм или пoд услoвoм рeципрoцитeтa, а у случajу 
сумњe o пoстojaњу рeципрoцитeтa мишљeњe дaje Mи-
нистaрствo прaвдe Рeпубликe Српскe (у дaљeм тeксту: Mи-
нистaрствo).”.

Члан 2.
У члану 11. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. бришу се.

Члан 3.
У члану 30. ријечи: “у земљишно-књижном поступку” 

и запета бришу се.

Члан 4.
У Прилогу Закона, у Таксеној тарифи, назив главе: “III - 

ЗЕМЉИШНО-КЊИЖНИ ПОСТУПАК” и Тарифни бр. 13. 
до 16. бришу се.

Члан 5.
У Прилогу Закона, у Таксеној тарифи, у глави V - УПИС 

У СУДСКИ РЕГИСТАР, Тарифни број 19. брише се.
У Тарифном броју 20. бришу се т. 1. и 3, а тачка 9. 

мијења се и гласи:
“9. Када се више привредних друштава спајају у једно, 

плаћа се такса из тачке 6. овог тарифног броја.”.

Члан 6.
У Прилогу Закона, у Таксеној тарифи, у глави VII - ПО-

СЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ, послије Тарифног броја 25. додаје се 
Тарифни број 25а, који гласи:

“Тарифни број 25а.
1. За поднесак којим се тражи издавање јединственог 

приступног кода плаћа се такса од 5 КМ.

2. За издати јединствени приступни код плаћа се такса 
у износу од 10 КМ.”.

У Тарифном броју 28. у тачки 1. ријечи: “по страници” 
бришу се.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1662/13 Предсједник
18. јулa 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

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.

САД РЖА Ј

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1192 Указ о додјели одликовања, број: 01-136-2463/13 .. 1

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1193 Закон о регистрацији пословних субјеката у 
  Републици Српској .................................................... 1

 1194 Закон о aмнecтији зa нeдoпуштено држaњe 
  минcкo-eкcплозивних средстaвa и оружja у 
  Републици Српској .................................................. 12

 1195 Закон о измјенама и допунама Закона о 
  пореском поступку Републике Српске ................... 14

 1196 Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o 
  извршнoм пoступку ................................................. 16

 1197 Закон о измјенама и допунама Кривичног 
  закона Републике Српске ........................................ 17

 1198 Закон о измјенама и допунама Закона о 
  привредним друштвима .......................................... 22

 1199 Закон о измјенама и допунама Закона о 
  приватизацији државних станова ........................... 24

 1200 Закон о измјенама Закона о приватизацији 
  пословних зграда, пословних просторија и 
  гаража ....................................................................... 26

 1201 Закон о измјенама и допунама Закона о 
  занатско-предузетничкој дјелатности .................... 26

 1202 Закон о измјенама и допунама Закона о 
  угоститељству .......................................................... 29

 1203 Закон о измјенама и допунама 
  Закона о туризму ...................................................... 31

 1204 Закон о измјенама и допунама 
  Закона о трговини .................................................... 34

 1205 Закон о измјенама и допунама 
  Закона о судским таксама ........................................ 37

 1206 Закон о измјенама и допунама Закона о 
  административним таксама .................................... 38

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро 
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-
10000010-81 код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијал-
не банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одго ворни уредник Проко 
Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 
456-341 и 456-349,  редакција:  (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, 
http://www.slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-
411/93 лист је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.

ОГЛАСНИ ДИО ........................................................8 страна


