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о) пружа трговинске услуге, а евиденцију о примљеној 

и продатој, односно испорученој роби и извршеној услузи 
не води за свако продајно мјесто, односно пословну једини-
цу (члан 51. став 1),

п) се у промету затекне роба којој је истекао рок упо-
требе или на роби нема видљиво истакнутог рока употребе 
(члан 66в. став 1. тачка а) и

р) роба није усаглашена са прописима о квалитету, про-
писаним и декларисаним захтјевима или су узети узорци 
за испитивање (контролу) усаглашености, а постоји оправ-
дана сумња да је неусаглашена (члан 66в. став 1. тачка б).

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекр-
шај одговорно лице у привредном друштву новчаном ка-
зном од 700 КМ до 3.500 КМ.

(3) За радње из става 1. овог члана казниће се трговац 
као предузетник новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ.

Члан 67б.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће 

се за прекршај трговац као привредно друштво ако:
а) Министарству не поднесе захтјев за укидање рје-

шења којим се одобрава обављање трговинске дјелатности 
(члан 5б),

б) у продајном објекту услужује храну у супротности са 
чланом 7. став 4. овог закона,

в) не утврди радно вријеме продајног објекта (члан 15. 
став 2),

г) се не придржава тржишног реда, односно сајамских 
рокова (члан 27. став 2, члан 31. став 2, члан 34. став 2, члан 
35. став 3. и члан 37. став 3),

д) не изда рачун из откупног блока и не чува књигу ко-
пија издатих рачуна из откупних блокова (члан 41. ст. 1. и 3),

ђ) обавља трговину личним нуђењем у супротности са 
чланом 42. став 3. овог закона,

е) не формира цијене робе у промету путем калкулација, 
на основу њих не истакне продајне цијене на видном мјесту 
и по истим цијенама не продаје робу (члан 45. став 1),

ж) врши каталошку продају, без ознаке цијене робе и 
услова продаје, као и вријеме важења цијена и услуга (члан 
46),

з) за сваку продату робу или извршену услугу не изда 
фискални рачун или други одговарајући рачун у складу са 
законом којим се уређује промет путем фискалних каса, 
отпремницу, доставницу и откупни блок (члан 48. став 5),

и) обавља трговину на мало, а неажурно и неуредно 
води трговачку књигу (члан 50. став 6) и

ј) се бави пружањем трговинских услуга, а прописане 
евиденције и исправе не држи у сваком продајном мје-
сту, односно пословној јединици, а исправе о роби која се 
транспортује у превозном средству и ако продаје и превози 
робу, односно врши услуге за које нема исправе, односно 
које нису прописно евидентиране (члан 51. ст. 4. и 5).

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекр-
шај одговорно лице у привредном друштву новчаном ка-
зном од 500 КМ до 2.500 КМ.

(3) За радње из става 1. овог члана казниће се трговац 
као предузетник новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ.”.

Члан 15.
У члану 68. у ставу 1. ријечи: “од 2.000 КМ до 3.000 

КМ” замјењују се ријечима: “од 800 КМ до 4.000 КМ”.
У ставу 2. ријечи: “од 500 КМ до 1.000 КМ” замјењују 

се ријечима: “од 300 КМ до 1.500 КМ”.
У ставу 3. ријечи: “од 200 КМ до 500 КМ” замјењују се 

ријечима: “од 200 КМ до 1.000 КМ”.

Члан 16.
Члан 69. мијења се и гласи:
“Новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ казниће се 

за прекршај одговорно лице у привредном друштву ако 

је Министарству доставило неистиниту изјаву о испуње-
ности прописаних услова које морају испуњавати сједиште 
трговца, пословне просторије, опрема, уређаји и средства 
помоћу којих се обавља трговина, као и у погледу стручне 
спреме лица која раде у трговини (члан 5. став 8).”.

Члан 17.
Члан 70. мијења се и гласи:
“(1) Уз новчану казну за прекршај из чл. 67. и 67а. овог 

закона може се изрећи заштитна мјера забране вршења 
одређених дјелатности привредном друштву у трајању до 
шест мјесеци, као и заштитна мјера одузимања предмета 
који су употријебљени или су били намијењени за извр-
шење прекршаја или који су настали извршењем прекр-
шаја.

(2) Уз новчану казну за прекршај из чл. 67. и 67а. овог 
закона може се физичком лицу (предузетнику) изрећи 
заштитна мјера одузимања предмета којима је извршен 
прекршај и заштитна мјера забране вршења одређене дје-
латности у трајању до три мјесеца.”.

Члан 18.
Овај закон се објављује у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске” и ступа на снагу 1. децембра 2013. године.
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18. јулa 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1205
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 СУДСКИМ ТАКСАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
судским 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 измјенама и допуна-
ма Закона о судским таксама није угрожен витални нацио-
нални интерес ни једног конститутивног народа у Републи-
ци Српској.

Број: 01-020-2423/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

СУДСКИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о судским таксама (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, бр. 73/08 и 49/09) члан 10. мијења се и 
гласи:

“(1) Oд плaћaњa тaксe oслoбoђeни су:
a) Рeпубликa Српскa и њeни oргaни кojи сe финaнси-

рajу из буџeтa Рeпубликe Српскe и нису уписaни у судски 
рeгистaр,

б) jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe,
в) издржaвaнa лицa у пoступцимa утврђивaњa и 

oствaривaњa прaвa пo oснoву зaкoнскoг издржaвaњa и
г) лицa у спoрoвимa у вeзи сa oствaривaњeм њихoвих 

прaвa из рaднoг oднoсa.
(2) Taксa сe нe плaћa:
a) нa пoднeскe и oдлукe судa у свим судским пoступци-

мa у oствaривaњу прaвa и стaтусa пoрoдицa пoгинулих 
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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 


