На основу члана 58. алинеја 7. Пословника Народне Скупштине Републике
Српске – пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/07)
Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске, на сједници одржаној
24. децембра 2008. године, утврдио је пречишћени текст Закона о
административним таксама и накнадама („Службени гласник Републике Српске“,
број: 37/01, 52/01, 34/06 и 119/08) у којем је означен дан ступања на снагу
наведеног закона.
Број: 02/3-2691/08
Бања Лука, 24. децембар 2008. године

Предсједник
Законодавног одбора
Жељко Мирјанић с.р.

ЗАКОН
О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
И НАКНАДАМА
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Члан 1.
Овим законом прописује се и уређује наплата накнаде и административне таксе
за списе и радње у управним и другим стварима у поступку код:
- министарстава, других органа републичке управе, органа локалне самоуправе те
других државних органа,
- предузећа, установа, фондова и удружења грађана, којима је законом повјерено
да рјешавају у управним стварима о одређеним правима и обавезама (у даљем
тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе утврђује се таксеном
тарифом која чини саставни дио овог закона.
Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном тарифом, а накнада само
ако је предвиђена овим законом.
Члан 3.
За списе и радње у поступку код министарстава, органа републичке управе те
других државних органа плаћају се административне таксе, по тарифи републичких
административних такса.
По тарифи из претходног става плаћају се административне таксе за списе и
радње у поступку код организација које врше јавна овлашћења - организације којима
су законом поверени послови из члана 1. став З. овог закона.
Накнаде се плаћају за пријем, одрицање и отпуст држављанства Републике
Српске, односно Босне и Херцеговине, и остале радње у предметима држављанства.
Члан 4.
За списе и радње у поступку код органа локалне самоуправе (општина и градова)
плаћају се административне таксе по прописима општине и града.

Члан 5.
Таксени обвезник је лице по чијем се захтјеву поступак покреће, односно врше
радње предвиђене таксеном тарифом.
Ако за исту таксу постоје два или више таксених обвезника, њихова обавеза је
солидарна.
Обвезник плаћања накнаде је лице по чијем се захтеву поступак покреће, односно
врше радње предвиђене овим законом.
Члан 6.
Ако таксеном тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје:
1. за писмене поднеске – у тренутку кад се предају, а за усмено саопштење
дато у записник - кад се записник саставља,
2. за рјешења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења,
3. за управне радње - у тренутку подношења захтјева за извршење тих радњи.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.
Члан 7.
Накнада се плаћа у тренутку подношења захтјева за управне радње у
предметима држављанства.
Члан 8.
Ако је таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вриједности
предмета, као основица за, обрачунавање, таксе узима се вриједност означена у
поднеску или исправи.
Члан 9.
Кад се исправа, за коју се плаћа такса по захтјеву странке издаје у два или више
примјерака, за други и сваки даљњи примјерак плаћа се такса као за препис или
овјеру преписа.
Такса из претходног става не може бити већа од таксе за први примерак.
Члан10.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена мора се означити да је
такса плаћена, у којем износу и по којем тарифном броју.
Члан 11.
Ако лице не плати таксу или накнаду (непосредно или поштом) за поднесак
који није таксиран, или плаћена накнада, орган управе који одлучује по захтјеву
упозориће на то лице које је дужно да плати таксу или накнаду у року од 15 дана и
истовремено ће га упознати са посљедицама неплаћања таксе, односно накнаде у
року.
Члан12.
Ако у остављеном року обвезник не плати таксу, односно накнаду орган управе
из претходног члана затражиће од надлежног органа управе јавних прихода, на

чијем се подручју налази пребивалиште обвезника, да наплати таксу, односно
накнаду принудним путем.
По захтјеву из претходног става надлежни орган управе јавних прихода
донијеће рјешење којим ће обвезнику наложити да у року од 15 дана плати дужни
износ као и 50% од износа обавезе на име казне.
Жалба на рјешење из става 2. овог закона не задржава извршење.
Члан 13.
Кад је таксу или накнаду дужно да плати лице које има пребивалиште у
иностранству, а таксу, односно накнаду није платило у тренутку настанка обавезе,
наплата таксе, односно накнаде извршиће се прије уручења рјешења којим је
поступак окончан.
Члан14.
Ако је таксени обвезник предузеће или друго правно лице, износ таксе утврдиће
се рјешењем и доставити надлежној банци код које се води рачун таксеног
обвезника, због наплате таксе.
Члан15.
Списи и радње у поступцима који се воде по службеној дужности не подлежу
такси.
Члан 16.
Од плаћања таксе ослобоћени су:
1. Република, општина, град и њихови органи;
2. фондови у области образовања, науке, културе, физичке културе и
социјалне заштите;
3. правна лица у области физичке културе, осим спортских организација у
којима су учлањени професионални спортисти;
4. организације Црвеног крста;
5. правна лица основана ради борбе против алкохолизма, рака и дистрофије за списе и радње у вези са вршењем те дјелатности;
6. правна лица основана за заштиту лица са физичким и психичким
недостацима и поремећајима - за списе и радње у вези са вршењем те дјелатности;
7. савези глувих и савези слијепих и њихове организације - у пословима у
вези са рехабилитацијом глувих и слијепих;
8. инвалидске организације, осим у пословима у вези са вршењем
привредне дјелатности;
9. инвалиди рата и инвалиди рада, дјеца која су уживаоци инвалиднине до
навршених 26 година - живота за списе и радње у вези са школовањем у свим
школама;
10. инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих накнада за употребу
моторних возила - у поступку стручног прегледа тих возила ради регистрације;
11. грађани - за пријаву на конкурс за заснивање радног односа – за списе и
радње у вези са остваривањем и заштитом права из радног односа;
12. ученици и студенти за све списе и радње у вези са школовањем;
13. ватрогасна друштва и ватрогасне јединице;
14. страна дипломатска и конзуларна представништва – у дипломатским и
конзуларним пословима, под условом реципроцитета;

15. грађани који поклањају своју имовину у корист републике или се одричу
права власништва као и за пренос власништва;
16. предлози, пријаве и други поднесци поднесени у општем интересу;
17. молбе за помиловања и рјешења по тим молбама;
18. списи и радње у поступку за повраћај неправилно наплаћених дажбина;
19. списи и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и
спискова за кандидовање;
20. списи и радње у поступку усвојења и у поступку за постављање
стараоца;
21. све врсте пријава и прилога уз њих за разрез пореза граћана, смањење
катастарског прихода због елементарних непогода, штеточина и за остваривање
законом признатих пореских олакшица;
22. списи и радње за додјелу социјалне помоћи и за остваривање других
облика социјалне заштите;
23. списи и радње у поступку за остваривање права бораца;
24. списи и радње у поступу за остваривање права инвалида;
25. списи и радње у поступку остваривања ватрогасних друштава и њихових
јединица;
26. списи и радње у поступку за остваривање права носилаца одликовања;
27. списи и радње у поступку за остваривање права на додатак за дјецу;
28. списи и радње у вези са пријемом поклон-пакета од добротворних
организација из иностранства, ако су упућени добротворним организацијама у
Републици Српској;
29. списи и радње у вези са војном обавезом;
30. списи и радње у вези са признавањем права на повлашћену вожњу
грађанима којима то право припада по важећим прописима;
31. списи и радње у поступку подржављења некретнина по основу
национализације, експропријације, арондације, комасације и других видова
подржављења;
32. списи и радње у поступку остваривања пречег права куповине
некретнина у корист државе;
33. оригинали диплома, свједочанстава и других исправа о завршеном
школовању или класификацији, осим њихових дупликата и превода;
34. списи и радње у вези са заштитом споменика културе;
35. списи и радње у поступку за сахрану умрлих.

Члан 17.
Градови и општине својим прописима о таксама поред наведених ослобађања
из чл. 15. и 16. могу установити и друга ослобађања од обавезе плаћања таксе, на
свом подручју.
Члан 18.
У исправама које се издају без таксе мора се означити у којем циљу се издају и
на основу којег прописа су ослобођени од таксе.
Исправе из претходног става могу се употребити за друге сврхе (од оних за које
се издају) само кад на њих буде плаћена одговарајућа такса.
Члан 19.
Ако су за извршење услуга и коришћење података из области премјера и
катастра земљишта прописане посебне накнаде не могу се заводити

административне таксе.
Члан 20.
Под условима реципроцитета страни држављани уживају иста права по
прописима о таксама као и држављани Републике Српске.
Члан 21.
Лице које је платило таксу коју по овом закону није било дужно да плати, или је
таксу платило у износу већем од прописаног, има право на повраћај вишка плаћене
таксе.
Рјешење о враћању таксе из става 1. овог члана доноси надлежни орган управе
на чијем се подручју налази пребивалиште странке.
Члан 22.
Право на наплату таксе застарјева за двије године од истека године у којој је
таксу требало наплатити, а право на повраћај више плаћене таксе за двије године од
дана када је такса плаћена.
Члан 23.
Надзор над примјењивањем одредаба овог закона вршиће Пореска управа
Републике Српске.
Члан 24.
Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије (у
даљем тексту: таксене марке).
Таксене марке издају се у апоенима од 1,2, 5,10 и 50 КМ.
Ако је прописана такса у већем износу од 100 КМ, такса се плаћа у готовом
новцу налогом на рачун буџета Републике Српске.
Члан 25.
Таксене марке израђене су на бијелој бездрвној хартији у линијској заштити.
У средњем дијелу таксене марке налази се грб Републике Српске уоквирен
стилизованом розетом, испод грба налази се ознака вриједности марке, а лијево и
десно од ознаке налази се скраћеница за вредност „КМ“.
Амблем Републике Српске може се користити умјесто грба Републике Српске,
у складу са одредбама Закона о употреби заставе, грба и химне Републике Српске.
У горњем дијелу таксене марке одштампан је текст ћирилицом: „Република
Српска, административна таксена марка".
Таксене марке јединствене емисије штампају се у плавој боји.
Члан 26.
Штампање, пуштање у оптицај и дистрибуцију таксених марака уговара
Министарство финансија.
Дистрибутер-продавац таксених марака има право на провизију од продатих
таксених марака у Износу од 5% од номиналне вредности.
Члан 27.
Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије и

сматрају се приходом:
- од таксе које се плаћају по тарифи републичких административних такса Републичког буџета,
- од такса које се плаћају по тарифи градских административних такса градског буџета,
- од такса које се плаћају по тарифи општинских административних такса општинског буџета.
Члан 28.
Службено лице које прима таксиран поднесак дужно је поништити налепљену
таксу штамбиљом „поништено".
Члан 29.
За списе и радње у управним стварима по којима је таксена обавеза настала до
дана ступања на снагу овог закона, а није наплаћена, плаћаће се по одредбама овог
закона.
Члан 30.
Скушптине градова и општнна ускладиће своје одлуке о административним
таксама са одредбама овог закона у року од 30 дана од дана његовог ступања на
снагу.
Члан 31.
За списе и радње код републичких органа управе, републичких управа и
републичких управних организација, као и за списе и радње организација на које су
пренесена овлашћења, таксе се плаћају по следећој тарифи републичких
административних такса:
ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА
I – ПОДНЕСЦИ
Плаћа се у КМ
Тарифни број 1.
За захтјеве, молбе, предлоге, пријаве и друге поднеске, ако овом тарифом није
прописана друга такса.................................................................................................2,00.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поступке којима странка
захтјева само брже поступање по раније поднесеном захтеву, и поступке који су
обухваћени другом накнадом.
Тарифни број 2.
За жалбе против рјешења које доносе органи и организације из чл. 3. и 4. овог
закона ........................................................ ..................................................................10,00
II – РЈЕШЕЊА
Тарифни број 3.
За сва рјешења за која није прописана посебна такса.............................................10,00

1. Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више странака (лица), такса по
овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се рјешење
доставља.
2. За рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса.
Тарифни број 4.
За рјешења којима се одобрава први упис пловних објеката унутрашње пловидбе у
регистар, односно очевидник:
1. за моторне тегљаче и путничке мјешовите бродове преко 200 КС и за
моторне теретњаке преко 300 тона носивости.........................................................20,00
2. за остале пловне објекте ........... .................................................................10,00
Тарифни број 5.
За дозволу за обављање ванлинијског међународног превоза ствари...................10,00
Тарифни број 6.
За лиценцу за предузеће, друго правно лице или грађанина за обављање
међународног превоза лица и ствари........................................................................70,00
Тарифни број 7.
За лиценцу за возило..................................................................................................10,00
За лицнцу за возача.....................................................................................................10,00
Тарифни број 8.
За књигу путних листова за обављање превоза лица у домаћем саобраћају........20,00
Тарифни број 9.
За рјешење којим се одређује име, ознака и позивни знак брода:
1.домаћем правном или физичком лицу.......................................................20,00
2.страном правном или физичком лицу........................................................................200,00
Тарифни број 10.
За одобрење страном правном или физичком лицу за упловљавање у пловне путеве
унутрашњих вода......................................................................................................200,00
Тарифни број 11.
За дозволу страном правном или физичком лицу за обављање каботажних превоза
путника и ствари унутрашњим пловним путевима...............................................400,00
Тарифни број 12.
Такса за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање дјелатности из
области телекомуникација.......................................................................................150,00
Тарифни број 13.
За одоборење предузећу, односно другом правном лицу или страном држављанину,
односно страном правном лицу да може обављати транспорт оружја, муниције или
експлозивних материја преко територије Републике Српске............................. 200,00
За одобрење предузећу, односно другом правном лицу да може стављати у промет
експлозивне материјале на територији Републике Српске...................................300,00
За одобрење предузећу, односно другом правном лицу да може уносити иностране
штампане ствари Републике Српске ради растурања или за растурање иностраних
штампаних ствари које су по свом садржају намјењене грађанима Републике

Српске..........................................................................................................................50,00
За одоборење предузећу, односно другом правном лицу за промет и превоз
нуклеарних сировина и материјала да може преко границе Републике Српске
превести наведени материјал...................................................................................500,00
Тарифни број 14.
За рјешење којим се уписује у регистар који се води код републичког органа управе
надлежног за послове економских односа с иностранством (у даљем тексту:
Регистар):
1.оснивање предузећа, банке или осигуравајуће, односно реосигуравајуће
организације у иностранству или откуп оснивачког улога предузећа, банке,
осигуравајуће, односно реосигуравајуће организације у иностранству..............300,00
2.повећање оснивачког улога предузећа, банке, осигуравајуће, односно
реосигуравајуће организације у иностранству......................................................200,00
3.увоз у Републику Српску средстава у натуралном облику, која су уложена
као оснивачки улог или коришћена као основна или обртна средства предузећа у
иностранству.............................................................................................................100,00
4. ослобађање преузетих обавеза годишњег транспорта одређеног процента
добити из предузећа, банке, осигуравајуће, односно реосигуравајуће организације у
иностранству или умањења те обавезе.....................................................................70,00
За рјешење којим се одобрава куповина девиза на јединственом девизном тржишту
за оснивачки улог предузећа, банке, осигуравајуће, односно реосигуравајуће
организације у иностранству....................................................................................300,00
За упис статусних промена у Регистар предузећа у иностранству..........................100,00
За издавање извода из Регистра предузећа у иностранству о подацима из тач. 1. и 2.
овог тарифног броја......................................................................................................................100,00
За рјешавање по захтјевима у року од три дана од дана подношења захтјева плаћа се
троструко већи износ таксе од предвиђене у овом тарифном броју.
Тарифни број 15.
За рјешење којим се уписује у Регистар:
1. уговор о улагању средстава у страна предузећа.......................................100,00
2. уговор о улагању средстава ради истраживања, експлоатације, обнављања
и одржавања минералног блага у иностранству.............................................................200,00
3. допунска улагања у иностранству из одредбе под 1.и 2. овог тарифног
броја..............................................................................................................................70,00
За рјешавање по захтевима у року од три дана од дана подношења захтјева плаћа се
троструко већи износ таксе од предвиђене у овом тарифном броју.
Тарифни број 16.
За упис у Регистар - отварање представништва, односно оснивање пословних
јединица (складишта, продавница, сервиса и сл.), пословница и других објеката
обављања привредних делатности у иностранству.................................................100,00
За упис у Регистар статусне и друге промјене у представништву, пословној
јединици, пословници и другом облику обављања привредних дјелатности у
иностранству.........................................................................................................................70,00
За рјешење којим се страном лицу одобрава отварање представништва, односно
огранка представништва у Републици Српској и обавља упис у регистар

представништва страних лица у Републици Српској.....................................................400,00
За одобрење страном предузећу које има регистровано представништво у Републици
Српској да изврши одређен посао уговорене контроле, квалитета и квантитета робе у
Републици Српској..........................................................................................................100,00
За упис статусних промена представништва, односно огранка представништва у
регистар представништва страних лица у Републипи Српској................................100,00
Као под тарифног броја 15.

Тарифни број 17.
За рјешење којим се обавља евидентирање, односно упис у одговарајући регистар:
1.за евидентирање уговора о заступању, уговора о консигнацији и уговора о
пружању сервисних услуга за одржавање увезене опреме и трајних добара за личну
потрошњу.................................................. .................................................................100,00
2.за уговоре о извођењу инвестиционих улагања и радова у иностранству,
уговора о уступању изградње инвестиционих објеката страном извођачу у
Републици Српској................................... ................................................................200,00
3.за уговоре о дугорочној производњи у кооперацији...................................30,00
4.за уговоре о прибављању и уступању права индустријске својине и знања и
искуства (know - how) ................................ .................................................................200,00
5.за евидентирање анекса уговора из овог тарифног броја...........................100,00
Као под тарифним бр. 15. и 16.

Тарифни број 18.
За рјешење којим се одобравају уговори о страним улагањима у Републипи Српској
и обавља упис тих уговора у регистар који се води код републичког органа управе
надлежног за економске односе са иностранством:
1.за уговор о улагању страног лица у предузеће..........................................200,00
2.за уговор о оснивању мешовитог предузећа између домађег и страног
лица..............................................................................................................................200,00
3.за одобрење акта о оснивању властитог предузећа страног лица............200,00
4.за додатно улагање из тач. 1,2. и 3. овог тарифног броја.........................100,00
Као код тарифног бр. 15,16. и 17.

Тарифни број 19.
За рјешење којим се уписује у Регистар јавних гласила који се води код
републичког органа управе надлежног за послове информација (у даљем тексту:
Регистар).
1. Рјешење о упису у Регистар јавних гласила...........................................150,00
2. Рјешење о измени уписаних података у Регистар......................................70,00
3. Рјешење о додели права на привремено коришћење радио-дифузних
фреквенција.................................................................................................................200,00
4. У говор о међусобним правима и обавезама даваоца и корисника радиодифузних фреквенција...............................................................................................250,00
5. Анекс уговора о међусобним правима и обавезама даваоца и корисника
радио-дифузних фреквенција................... .................................................................100,00
Тарифни број 20.
За рјешење којим се уписује у Регистар спортских организација код републичког

органа управе надлежног за послове спорта (у даљем тексту: Регистар).
1.Рјешење о упису у Регистар спортских организација.................................100,00
2.Рјешење о измјени уписаних података у Регистар......................................50,00
Тарифни број 21.
За рјешења и обавјештења која издаје Републички завод за статистику:
1. За упис обавештења и развретавања правних лица по дјелатностима и
одређивање матичног броја............................................................................................70,00
2. За обавјештења о промени дјелатности правних лица...............................70,00
3. За брисање из регистра............. .................................................................50,00
Тарифни број 22.
За рјешење по захтјеву за утврђивање испуњености услова:
1. о прегледу мјерила, прегледу радних еталона и узорака..........................30,00
2. о испитивању предмета од драгоцених метала у просторијама подносиоца
захтјева............................................................................................................................ 50,00
Тарифни број 23.
За рјешење којим се утврђују ветеринарско-санитарни услови за увоз или превоз
пошиљака животиња и производа, сировина и отпадака животињског
поријекла.......................................................................................................................50,00
Тарифни број 24.
За рјешење којим се утврђује здравствена исправност животних намирница и
предмета опште употребе који се увозе...................................... .......................................50,00
Тарифни број 25.
За рјешење о одбијању захтјева; за издавање увјерења о квалитету – цертификату
одређених пољопривредних и прехрамбених производа у спољнотрговинском
промету....................................................... .................................................................20,00
- за сваки даљи примјерак још по...........................................................................5,00
Тарифни број 26.
За рјешење о знаку произвођача предмета од драгоцених метала...........................50,00
Тарифни број 27.
За рјешење о стављању у промет, односно употреби мјерила из увоза..................50,00

Тарифни број 28.
1. За рјешавање о давању овлашћења за обављање мјењачких
послова..................................................................................................такса..............200,00
2. За рјешење за издавање одобрења за пребијање дуговања и потраживања,
цесије и преузимању дуга у пословима са иностранством..............такса...............70,00
3. За рјешење за одобрење за продужење рока наплате потраживања по
основу извезене робе или услуга ......................................................такса...............30,00
4. За рјешење за одобрење за продужење рока увоза по основу унапријед
плаћене робе или услуге.....................................................................такса...............30,00
5. За рјешење за одобрење за отварање девизног рачуна у
иностранству.......................................................................................такса...............70,00

6. За рјешење за одобрење за наплату и плаћање у ефективном страном
новцу....................................................................................................такса...............70,00
7. За остала рјешења из области девизног пословања, за које није прописана
посебна такса.......................................................................................такса...............70,00
Тарифни број 29.
1.
За
рјешење
о
одобрењу
за
оснивање
микрокредитне
организације........................................................................................такса.............200,00
2. За рјешење о одобрењу за отварање представништва микрокредитне
организације са сједиштем изван Републике Српске ....................такса..............150,00
3. Остала рјешења из области микрокредитних послова, а за које није
прописана посебна такса...................................................................такса................70,00
4. За извод из регистра и евиденције микрокредитних организација и
представништава
микрокредитних
организација
у
Министарству
финансија............................................................................................такса................30,00
Тарифни број 30.
1.За рјешење о издавању лиценце – дозволе за рад за обављање послова
ревизије финансијских извјештаја...................................................такса..............200,00
2.За извод из регистра предузећа за ревизију у Минситарству
финансија...........................................................................................такса.................30,00
Тарифни број 31.
1. за рјешење о упису у регистар произвођача сјемена и садног
материјала..................................................................................................................100,00
2. за рјешење о упису у регистар дорађивача сјемена...............................100,00
Тарифни број 32.
1. за рјешење о испуњености услова за производњу дувана....................100,00
Тарифни број 33.
1. за рјешење о упису у регистар интегралне производње.........................20,00
2. за рјешење о упису у регистар органске производње.............................20,00
Тарифни број 34.
1. за рјешење о испуњености услова за промет средстава за заштиту биља на
велико и мало ..........................................................................................................500,00
Тарифни број 35.
1. за рјешење о испуњености услова за производњу вина и ракије.........100,00
Тарифни број 36.
1. за рјешење о упису у регистар узгајивача квалитетно приплодне
стоке.............................................................................................................................20,00
2. за рјешење о одобрењу за производњу генетског материјала и пренос
оплођених јајних ћелија...........................................................................................100,00
3. за рјешење о одобрењу за обављање генетских манипулација............100,00
4. за рјешење о упису у регистар новопризнатих раса, сојева и
хибрида......................................................................................................................100,00
5. за рјешење о упису у регистар удружења узгајивача..............................50,00
6. за рјешење о одобреној производњи или продаји генетског
материјала..................................................................................................................100,00

7. за рјешење о одобрењу за испитивање квалитета хране за
животиње...................................................................................................................250,00
Тарифни број 37.
1. за рјешење о испуњености услова за производњу рибе, оплођене икре и
млађи..........................................................................................................................100,00
2. за рјешење о испуњености услова за промет рибе................................100,00
Тарифни број 38.
1. за рјешење за издавање водопривредних смјерница – услова за израду
пројектне документације за објекте којима се може трајно, повремено или
привремено да утиче на промјену режима вода......................................................70,00
2. за рјешење за издавање водне сагласности на техничку документацију или
објекат којима се може трајно, повремено или привремено да утиче на промјену
режима вода ............................................................................................................ 150,00
3. за рјешење за издавање водне дозволе на изграђени објекат којим се може
трајно, повремено или привремено да утиче на промјену режима вода ............250,00
Тарифни број 39.
1. за рјешење (лиценцa) о испуњености услова за извођење пројектантских
радова у шумарству..................................................................................................100,00
2. за рјешење (лиценцa) о испуњености минималних услова за извођење
радова у шумарству..................................................................................................100,00
3. за рјешење (лиценцa) за израду ловних основа.....................................100,00

Тарифни број 40.
1. за рјешење о упису у регистар о затвореним системима за ограничену
употребу генетички модификованих организама..................................................100,00
2. за рјешење о упису у регистар овлаштених лабoраторија за испитивање,
контролу и праћење генетички модификованих организама и производа од
генетички модификованих организама .................................................................100,00
Тарифни број 41.
1. за издавање извода из регистра о затвореним системима за ограничену
употребу генетички модификованих организама...................................................10,00.

III-УВЈЕРЕЊА
Тарифни број 42.
За увјерење ако није другачије прописано..................................................................10,00
Тарифни број 43.
За дупликат исправе о завршеном школовању или стручној квалификацији........10,00
Тарифни број 44.
За увјерење о положеном испиту за возача моторног возила и увјерење о успјешној
провјери из познавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима, осим за
ученике који се школују за занимање возач моторних возила................................5,00.
Тарифни број 45.
За издавање извода из казнене евиденције..................................................................20,00

Тарифни број 46.
За увјерење о давању података из казнене евиденције ради остваривања права у
иностранству.................................................................................................................20,00
Тарифни број 47.
За увјерење којим се доказује порекло или вредност, количина или каквоћа или
здравствена исправност робе...........................................................................................50,00
Ова такса се не плаћа за стране поштанске декларације које прате спроводни
лист.
Тарифни број 48.
За издавање увјерења о квалитету - цертификату одређених пољопривредних и
прехрамбених производа у спољнотрговинском промету. ........................................20,00
Тарифни број 49.
За приједлог за стављање готовог лијека и средстава за заштиту биља у
промет..............................................................................................................................120,00
Тарифни број 50.
За приједлог за стављање помоћног љековитог средства у промет.......................100,00
Тарифни број 51.
За увјерење о поријеклу и производним особинама квалитетно приплодне стоке
(педигре).....................................................................................................................10,00.

IV - ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 52.
За овјеру потписа, рукописа и преписа:
1. за овјеру сваког потписа..............................................................................10,00
2. за овјеру рукописа или за овјеру преписа од сваког полутабака
оригинала......................................................................................................................10,00
1. Под полутабаком подразумева се лист хартије од две странице нормалног
формата или мањег.
2. Ако је препис или рукопис чија се овера тражи писан на страном језику
плаћа се двострука такса из тачке 2.
Тарифни број 53.
За овјеру превода плаћа се 30% од таксе из тарифног броја 52/2.
Тарифни број 54.
За овјеру плана, цртежа, пројекта и слично....................................................................10,00
Тарифни број 55.
За овјеру хелиографске копије плана (цртеж) плаћа се од цијелог или започетог
квадратног метра .................................................................................................................10,00

Тарифни број 56.
За овјеравање службених аката или других исправа и за преписивање истих:

1.за преписивање, од полутабака оригинала...................................................10,00
2.за овјеравање, од полутабака оригинала.......................................................10,00
Тарифни број 57.
1. За овјеру копије плана величине полутабака (формат 22/35 цм)...............10,00
За овјеру плана величине преко једног полутабака, плаћа се осим основне таксе за
један полутабак још онолико пута 1,00 за колико је полутабака површина копије већа
од једног полутабака
2. За овјеру преписа и извода из катастарског операта, теренског елабората
плаћа се такса према броју табела обрасца коришћеног за препис:
а.) за први табак (катастарски образац).....................................................15,00
б.) за сваки даљи табак ............. ..................................................................10,00
3. За одобрење планова израђених од предузећа и других организација за
вршење геодетских радова или геодетских стручњака, плаћа се такса по члану 1.
овог тарифног броја.
Започети полутабак копије плана (катастарски образац) рачуна се као цијели.

V - ЦАРИНСКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 58.
За захтjеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске, ако овом тарифом није
прописана друга такса........................................................................................................ 5,00
Тарифни број 59.
За жалбу против рјешења ........................................................................................... 10,00
Тарифни број 60.
За сва рјешења за која није прописана посебна такса................................................10,00
1. Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, такса по овом
тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља.
2. За рјешења донесена по жалби не плаћа се такса.
Тарифни број 61.
За издавање увјерења о директној пошиљци................................................................10,00
Ова такса се не плаћа од стране поштанске декларације које прати спроводни
лист.
Тарифни број 62.
За преписивање и овјеравање службених аката или других исправа, у царинском
поступку:
1. за преписивање, од полутабака оригинала...................................................5,00
2. за овјеравање, од полутабака оригинала......................................................5,00
Под полутабаком подразумјева се лист папира од двије стране, нормалног
канцеларијског или мањег формата.
Тарифни број 63.
За царинску исправу која се користи за пријављивање робе и спровођење мјера
царинског надзора над робом..........................................................................................10,00
1. Исправама из овог тарифног броја сматрају се: јединствена царинска
исправа (ЈЦП), царинска исправа за пријављивање робе (ЦИПР), изјава о терету и

одлазећи манифест, поштанско-царинска пријава.
2. Исправама из овог тарифног броја не сматра се карнет ТИР, карнет АТА,
друга исправа која је прописана међудржавним или међународним споразумом који
је Република Српска ратификовала.
3. За извозне царинске декларације плаћа се 50% од таксе из овог тарифног
броја.
4. Ако се царинском исправом утврђује поштанска пошиљка под царинским
надзором не плаћа се такса из овог тарифног броја.
5. Такса из овог тарифног броја плаћа се онолико пута колико се пута роба
пријављује царинарници.
Тарифни број 64.
За рјешења која доносе у царинско-управном поступку:
1. за рјешење којим се одобрава отварање, проширење или пресељење
царинског складишта, консигнационог складишта, слободне царинске продавнице и
специјализованог складишта стране робе и робе домаће производње и продајног
мјеста.......................................................... .................................................................100,00
2. за рјешење којим се одобрава привремени извоз или увоз робе ради
оплемењивања – унутрашња и вањска обрада...........................................................20,00
3. за остала рјешења која царински органи доносе у редовном царинско –
управном поступку..................................................................................................................20,00
4. за рјешења о преносу права из превозних исправа и за остала рјешења која
царински органи доносе у скраћеном поступку........................................................10.00
1. Под проширењем царинског складишта, консигнационог складишта,
слободне царинске продавнице и специјализованог складишта стране робе и робе
домаће производње и продајног мјеста, према овом тарифном броју, не подразумјева
се повећање асортимана и вриједности у тим просторијама.
2. Такса за пренос права из превозне исправе из тачке 4. овог тарифног броја
плаћа се за сваки пренос који се тражи из једне превозне исправе или више
превозних исправа.
Тарифни број 65.
За одобрење за подизање робе испод царинског надзора без потпуне
документације.............................................................................................................................20,00
Тарифни број 66.
За скраћену царинску пријаву и обрачун увозних дажбина за робу коју путници са
собом носе – ЦПД (царинска путничка декларација)................................................10,00
1. За поштанско - царинску декларацију на основу које се царине поштанске
пошиљке за физичка лица и за обрачун увозних дажбина за робу коју путници са
собом носе, такса по овом тарифном броју плаћа се у готовом новцу.
2. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за признаницу за наплату
царине и других увозних дажбина у путничком промету са иностранством.
Тарифни број 67.
За поднијету царинску исправу по којој се врши увозно царињење робе................10,00
1. Такса из овог тарифног броја плаћа се онолико пута колико се пута роба
пријављује царинарници.
Тарифни број 68.
За увјерење о сврставању робе по царинској тарифи…………………………...….20,00
Тарифни број 69.

За исправу којом се одобрава рад царинске зоне…………….................................100,00

Тарифни број 70.
За рјешење којим се одобрава ослобађање од плаћања царина за увоз одређене робе,
осим рјешења којим се одобрава ослобађање од плаћања царине за увоз од стране
лица која користе царинске повластице у складу са одредбама Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца...........................................20,00
Тарифни број 71.
За опомену којом се неко позива да плати дужну таксу..................................................5,00
Тарифни број 72.
За дато мишљење у вези примјене прописа у царинском поступку.........................50,00

VI - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Тарифни број 73.
За технички преглед машинских, електричних, електро-машинских, плинских, радио
и ПТТ уређаја и других постројења, која по постојећим прописима подлијежу
обавезном прегледу ради добијања одобрења за употребу, плаћа се такса по радном
часу ................................................... ............................................................................20,00
Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цијели или започети радни час
сваког радника, који у техничком прегледу учествује, тако што збир радних часова
чини укупну таксу.
Тарифни број 74.
Радио-аматери учлањени у Савез радио-аматера Републике Српске не плаћају таксу.
Тарифни број 75.
За издавање урбанистичке сагласности.....................................................................20,00
Тарифни број 76.
За одобрење за грађење плаћа се такса према вриједности...................................... 0,30%

VII- ТАКСЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДА
Тарифни број 77.
За одобрење и коришћење саобразности за атестирани производ.........................200,00
Тарифни број 78.
За атест и саобразности за атестирани производ.........................................................200,00
Тарифни број 79.
За рјешења о овлашћењу предузећа и другог правног лица за обављање послова
атестирања или испитивања производа, односно признавања оцјењивања система
квалитета произвођача, или испоручиоца.................................................................200,00

Тарифни број 80.

За потврду о признавању система квалитета произвођача, односно
испоручиоца......................................................................................................................100,00
Тарифни број 81.
За потврду о способности лабораторије, испитне станице и друге стручне
институције за поуздано испитивање производа.....................................................150,00
Тарифни број 82.
За рјешење о овлашћењу предузећа и другог правног лица за оспособљавање
кадрова за оцјењивање и провјеравање система квалитета произвођача, односно
испоручица................................................................................................................ 200,00
Тарифни број 83.
За потврду да за одређен производ, производну услугу, односно радове нису донети
прописи о републичким стандардима, техничким нормативима, односно
нормама квалитета и да се могу примјенити међународни стандарди, технички
нормативи, односно норме квалитета или стандарди страних држава......................300,00

VIII - ТАКСЕ ЗА СТИЦАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ У
ВАЖНОСТИ ПАТЕНАТА, УЗОРАКА, МОДЕЛА И
ЖИГОВА, ЗНАКА КВАЛИТЕТА И ОЗНАКА
ПОРИЈЕКЛА ПРОИЗВОДА

Тарифни број 84.
За пријаву којом се тражи заштита патената, узорака, модела, жига, знака квалитета
производа и ознаке поријекла производа:
1. За пријаву којом се тражи заштита патента................................................70,00
2. За пријаву којом се тражи заштита модела, односно узорка:
- ако пријава садржи један модел, односно узорак....................................70,00
- ако пријава садржи два или више модела, односно узорака за други и
сваки следећи...................................... ................................................................................70,00
3. За пријаву којом се тражи заштита жига или ознака квалитета производа:
- ако списак робе или услуга обухвата до три класе међународне
класификације производа и услуга ......... .................................................................100,00
- ако списак робе или услуга обухвата више од три класе међународне
класификације производа и услуга за сваку сљедећу класу још по........................30,00
4. За пријаву којом се тражи заштита колективног жига............................150,00
5. За ознаку поријекла производа. .................................................................150,00
6. За захтјев за међународно регистровање жига............................................100,00
1. Лица која нису у радном односу евидентирана су као незапослена,
пензионери, инвалиди, ученици и студенти, самостални умјетници и војници на
одслужењу војног рока плаћају таксе предвиђене у тач. 1. и 2. овог тарифног броја у
износу умањеном за 50%.
2. У складу са утврђшањем својства самосталног умјетника из става 1. ове
напомене примјењују се прописи о пензијском осигурању који се односе на
самосталне умјетнике.

Тарифни број 85.
За уређивање пријаве жига, колективног жига или знака квалитета:

1.ако подносилац пријаве није назначио класу у коју спадају производи и
услуге по класи.................................................................................................................30,00
2.ако подносилац пријаве није сврстао или није правилно сврстао производе и
услуге у класе по свакој ријечи.......................................................................................20,00
Тарифни број 86.
За захтјев за потпуно испитивање услова за признање патената...........................150,00
Важи одредба уз тарифни број 81.
Тарифни број 87.
За одржавање права из основне пријаве патента, односно из основног патента на име
годишње таксе:
1. за трећу годину, рачунајући од дана подношења пријаве........................80,00
2. за четврту годину, рачунајући од дана подношења пријаве...................100,00
3. за пету годину, рачунајући од дана подношења пријаве.........................120,00
4. за шесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве......................140,00
5. за седму годину, рачунајући од дана подношења пријаве......................160,00
6. за осму годину, рачунајући од дана подношења пријаве.......................180,00
7. за девету годину, рачунајући од дана подношења пријаве.......................200,00
8. за десету и сваку следећу до двадесете године, рачунајући од дана
подношења пријаве................................... .................................................................250,00
За одржавање права из допунске пријаве патента, односно из допунског патента,
годишња такса из става 1. овог тарифног броја умањиће се за 30%.
1. Важи одредба из тарифног броја 81.
2. Годишња такса за одржавање права из пријаве, односно из патента,
уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса.
3. Ако се годишња такса не уплати у одређеном року, може се платити у
року од три месеца након тог рока уз наплату редовне таксе повећане за 25%, а
може се платити и у продуженом року од шест мјесеци од дана истека накнадног
рока од три мјесеца, али у двоструком износу.
4. Ако се допунски патент прогласи основним патентом, од наредне године
плаћа се такса која се према овом тарифном броју плаћа за основни патент.
Тарифни број 88.
За захтјеве за продужење важења узорака, модела, жига, знака квалитета производа и
ознака поријекла производа......................................................................................... 50,00
Тарифни број 89.
За продужење важења узорка модела, жига или знака квалитета производа, на име
годишње таксе:
1. За одржавање у важности узорка или модела, за десет година од дана
подношења пријаве:
-за први узорак или модел...................................................................... 150,00
- за други или сваки следећи из серије..........................................................80,00
2. За одржавање у важности жига или знака квалитета производа, за сваки
период од десет година:
-такса за десет година ............ .................................................................150,00
-за сваку класу производа, односно класу услуга....................................20,00
3. За одржавање колективног жига или знака квалитета производа, за сваки
период од десет година:
-такса за десет година........... .............................................................................300,00
-за сваку класу производа, односно класу услуга.....................................20,00

4. За коришћење заштићене ознаке поријекла производа:
-за период од пет година од дана уписа овлашћеног корисника у регистар
корисника................................................................................................................................ 200,00
-за свако продужење важења од пет година............................................ .200,00
1. Важи одредба уз тарифни број 81.
2. Ако се годишња такса не плати у одређеном року, може се платити у року од
три месеца након истека тог рока уз наплату редовне таксе повећане за 25%, а може се
платити и у продуженом року од шест месеци након истека накнадног рока од три
месеца и то у двоструком износу.
Тарифни број 90.
За упис у регистар заступника:
1.за правна лица...... ................................................................................................200,00
2.за физичка лица .......................... .................................................................100,00
Тарифни број 91.
За обнову уписа у регистар заступника плаћа се годишња такса:
1.за правна лица............................. .................................................................100,00
2.за физичка лица......................................................................................................... 70,00
Тарифни број 92.
За потврде и увјерења о подацима у вези са пријављеним или заштићеним патентом,
узорком, моделом и жигом..........................................................................................20,00
За увјерење о жиговима заштићеним сходно Мадридском аранжману о
међународном регистровању жигова.........................................................................40,00
Тарифни број 93.
За увјерење о праву првенства..................................................................................50,00
Тарифни број 94.
За одлуку по приједлогу за поврат у пређашње етање:
1. пријављеног или одобреног патента, узорка и модела................................80,00
2. пријављеног или одобреног жига или знака квалитета производа..........80,00
Тарифни број 95.
За захтјев за продужење рока који се одређује у току поступка након пријављеног
патента, модела, жига или знака квалитета производа:
1.за први захтјев................................................................................................... 40,00
2.за сваки следећи захтјев...............................................................................30,00
Тарифни број 96.
За потраживање патентне документације и обавештавања по библиографским
подацима (број документа, назив пријавиоца, назив проналазача, Међународна
класификација патента):
1.у Фонду патентних списа Републике Српске...................................................20,00
2.у Фонду пантентних списа страних земаља за период дужи од пет
година............................................................................................................................ 80,00
3.за проналажење у једној земљи патент-аналога.........................................15,00
4.за проналажење у више земаља патент-аналога (фамилија патента)........20,00
5.за достављање информација о проналазачима, по јединици.................... 15,00
За достављање библиографских података о пријавама патента и патентима из
аутоматизованог подсистема патентних информација (АППИ) по броју докумената,

имену пријавиоца, односно носиоца или ознаци Међународне класификације
патента:
1.информације о бројевима пријава, по једној пријави.....................................15,00
2.комплетни библиографски подаци, по једном документу.........................15,00
За претраживање патентне документације, ако је захтев дефинисан описно са
приложеном неопходном документацијом, по једном проналаску:
1.патентних докумената Републике Српске......................................................20,00
2.патентних докумената страних земаља..............................................................50,00
За издавање потврде да ли је одређено право заштићено и на који начин..............40,00
За обавештавање да ли је на име неког лица(фирме), заштићен или пријављен у
Републици, узорак, модел, жиг или знак квалитета производа:
1.за један узорак, модел, жиг или знак квалитета....................................... 40,00
2.за сваки следећи узорак, модел, жиг или знак квалитета по......................20,00
Да ли су неки облик тијела, елика или цртеж заштићени за сваки облик тела,
слику или цртеж, по...........................................................................................................50,00
Да ли је неки знак заштићен као жиг
1.ако списак робе или услуга обухвата до три класе Међународне
класификације производа и услуга................................................................................100,00
2.ако списак робе или услуга обухвата више од три класе Међународне
класификације производа и услуга, за сваку даљњу класу још по..........................30,00
За захтјеве којима се тражи више услуга из овог тарифног броја, таксе за све услуге
се сабирају.

Тарифни број 97.
За извештај о стању технике и технологије:
1.уз приложени извештај о претходно извршеиом претраживању патентне
документације........................................... .................................................................120,00
2.без приложеног извештаја о претходно извршеном претраживању патентне
документапије.............................................................................................................180,00

Тарифни број 98.
За захтјев за престанак важења патента и жига у случају некоришћења, за приједлог
за оглашавање ништавим рјешења о признавању права којима се штите проналасци
и знаци разликовања......................................................................................................130,00
За приговор на рјешења о признавању патента ..............................................................70,00
Важи одредба уз тарифни број 81.

Тарифни број 99.
За рјешење по захтјеву за упис преноса права или лиценце, пријављеног признатог
патента, односно пријављеног или одобреног узорка, модела или жига................80,00

Тарифни број 100.
За захтјев по одустанку пријављеног, односно о одрицању од заштићеног патента,
узорка, модела или жига..............................................................................................20,00
Тарифни број 101.
За рјешење по захтјеву за упис било које друге промјене пријављеног или признатог

патента, односно пријављеног или одобреног узорка, модела, жига или знака
квалитета производа ....................................................................................................70,00
Тарифни број 102.
За захтјев о објављивању пријаве пре истека рока од 18 месеци од дана подношења
пријаве ....................................................... ................................................................130,00
За захтјев да се у случају спора у вези са повредом права из пријаве, пријава узме у
поступак преко реда...................................................................................................130,00
Важи одредба уз тарифни број 81.
Тарифни број 103.
За захтјев да се пријава патента претвори у пријаву модела или
обратно..........................................................................................................................20,00
За сваку накнадну промену коју врши подносилац пријаве, у случајевима када је то
дозвољено......................................................................................................................20,00
За сваку накнадну промјену коју врши подносилац пријаве по налогу испитивача:
1.описа или нацрта проналаска по пријави патента, модела, односно
узорка............................................................................................................................20,00
2. знака или списка робе или услуга по пријави жига, односно знака
квалитета производа:
- ако списак робе или услуга обухвата до три класе Међународне
класификације производа и услуга ............................................................................20,00
- ако списак робе или услуга обухвата више од три класе Мећународне
класификације производа и услуга...................................................................................10,00
Тарифни број 104.
За давање писмених података из списка робе заштићене међународно регистрованим
жигом, за сваки ред по...............................................................................................10,00
Тарифни број 105.
За захтјев:
1.да допунска пријава патента, односно допунски патент постане основна
пријава, односно основни патент................................................................................80,00
2.да се допунска пријава, односно допунски патент веже за нову основну
пријаву, односно за нови основни патент.. ......................................................................80,00
Тарифни број 106.
За рјешење по захтјеву за продужено коришћење ознака поријекла производа....80,00
Тарифни број 107.
За захтјев за издавање обавезне лиценце................................................................................200,00

IХ – ТАКСА ЗА АУДИОТЕКСТ УСЛУГЕ
Тарифни број 108.
1. Такса за издавање дозволе.......................................................................500,00
2.Кориштење дозволе на годишњем нивоу.............................................3.000,00
3.Такса за издавање дозволе путем контакт телефона по једном броју:
- кратак број.............................................................................................100,00

- не географски број..................................................................................50,00
4.Такса за кориштење дозволе за комерцијалне СМС услуге
- путем ГСМ мреже..............................................................................1.000,00

X - ТАКСЕ НА СПИСЕ И РАДЊЕ У
ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Тарифни број 109.
За рјешавање захтјева за издавање:
1. одобрења за набавку оружја.........................................................................30,00
2. одобрења за набавку муниције....................................................................10,00
3. оружног листа.................................................................................................................30,00
4. дозволе за ношење оружја.........................................................................................30,00.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за оружје и муницију које набављају
стрељачке организације.

Тарифни број 110.
1. за решавање захтева за регистрацију моторних возила и прикључних
возила и трактора којим се обавља делатност јавног превоза или превоза за властите
потребе...................................................................................................................................5,00
2. за продужење важности саобраћајне дозволе..........................................3,00
3. за дупликат саобраћајне дозволе.............................................................10,00

Тарифни број 111.
1.за решавање захтева за регистрацију трактора, радних машина,
мотокултиватора и бицикла са мотором............................................................................5,00
2. за издавање дупликата саобраћајне дозволе за тракторе, односно потврде
о регистрацији.............................................................................................................10,00

Тарифни број 112.
За рјешавање захтјева за издавање:
1.одобрења за обављање послова обезбјеђења лица и имовине, односно
детективске дјелатности (за предузећа и детективске агенције)...........................50,00
2.
легитимације
за
припаднике
обезбјеђења
и
детективске
легитимације..................................................................................................................5,00

Тарифни број 113.
За решавање захтева за издавање возачке дозволе.......................................................5,00

Тарифни број 114.
За издавање путне исправе за путовање у иностранство, за држављане Републике
Српске:
1. за издавање путне исправе...........................................................................5,00
2. за издавање заједничке (колективне) путне исправе за свако лице по....2,00
ХI-РАЗНО

Тарифни број 115.
За дато мишљење од стране републичких органа или републичких организација о
примјени републичких прописа.............. ..........................................................................70,00
Тарифни број 116.
За чување (депозит) новца, ствари и хартија од вриједности, које се дају на чување,
плаћа се годишње од сваких започетих 100 КМ износ од..........................................20,00
Ако вриједност ствари није позната утврђује се процентом.
Такса из овог тарифног броја плаћа се унапријед, а за остале године приликом
депозита. Започета година рачуна се као цијела.
Ако се депозит по захтјеву депонента преноси од једног до другог депозитара, за
пренос се плаћа износ једногодишње таксе.
Ова такса се не плаћа за депозите који се полажу по службеној дужности ако се
у року подигну.
Тарифни број 117.
За технички преглед рударских објеката који подлијежу обавезном прегледу ради
добијања одобрења за употребу и/или пуштању у пробни рад плаћа се такса по
радном часу..................................................................................................................40,00
Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цијели или започети радни час
сваког радника који у техничком прегледу учествује, тако што збир радних часова
чини укупну таксу.
Тарифни број 118.
За вршење увиђаја на лицу места прегледа и ванредног прегледа ради добијања
рјешења: о давању одобрења за експлоатацију, о испуњењу услова за обављање
дјелатности геолошких истраживања, експлоатација минералних сировина, о давању
одобрења за испирање племенитих метала и других минерала из ријечних наноса, о
испуњењу услова за израду и ревизију рударских и геолошких пројеката, елабората,
студија, програма и слично, о испуњењу услова за обављање техничких прегледа
рударских објеката, о испуњењу услова за обављање послова периодичних прегледа и
испитивања у рударским објектима и просторијама, о испуњењу услова за обављање
дјелатности извођења рударских радова и извештај са мишљењем о узроцима несрећа
и претрпљене хаварије, испитивања разлога за обустављање радова и посљједица те
обуставе и одобрења за другачије организовање послова, плаћа се такса по радном
часу................................................................................................................................40,00
Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цијели или започети радни час
сваког радника који у вршењу увиђаја, прегледа и ванредног прегледа учествује
тако што збир радних часова чини укупну таксу.
Тарифни број 119.
За вршење увиђаја на лицу мјеста прегледа и утврђивања услова ради добијања
овлаштења за рад на термоенергетским постројењима, уређајима и опреми под
притиском и других техничких прегледа, плаћа се такса по радном
часу.............................................................................................................................. 40,00
Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цијели или почети радни час
сваког радника који у обављању увиђаја, прегледа и ванредног прегледа учествује
тако што збир радних часова чини укупну таксу.
Тарифни број 120.
За рјешење:

1. о испуњењу услова за обављање дјелатности геолошких истраживања и
експлоатације минералних сировина..................................................................................150,00
2. о давању одобрења за експлоатацију.......................................................200,00
3. о давању одобрења за иетраживање минералне сировине......................150,00
4. којим се одобрава испирање племенитих метала и других минерала из
ријечних наноса... .................... ................ .................................................................150,00
5. о испуњењу услова за израду и ревизију рударских и геолошких
пројеката......................................................................................................................150,00
6. којим се одобрава употреба рударских објеката......................................150,00
7. о испуњењу услова за обављање техничког прегледа рударских
објеката.......................................................................................................................150,00
8. о пуштању рударских објеката у пробни рад.................................................100,00
9. о испуњењу услова за обављање послова периодичних прегледа и
испитивања у рударским објектима и просторима.................................................130,00
10. о испуњењу услова за обављање дјелатности извођења рударских
радова..........................................................................................................................150,00
11. о образовању стручне комисије за: технички преглед, ванредни преглед
након несреће и претрпљене хаварије, увиђај на лицу места, преглед и полагање
стручног испита ..........................................................................................................30,00
12. о признавању резерви и квалитета минералних ресурса....................150,00
13. којим се одобрава извођење радова по рударским пројектима..........200,00
14. о испуњењу услова за обављање дјелатности на термоенергетским
постројењима, уређајима и опремом под притиском ..........................................200,00
15. о процјени постојања јавног интереса за додјелу концесије код
самоиницијативне понуде за изградњу нових објеката за транспорт нафте и
гаса..............................................................................................................................500,00
16. којим се процјењује постојање јавног интереса за додјелу концесије за
истраживање и експлоатацију минералних ресурса плаћа се ............................100,00.
Тарифни број 121.
За рјешење:
1. о испуњености услова за обављање послова ревизије и испитивања
електричних инсталација ........................................................................................200,00
2. о испуњености услова за обављање послова монтаже и ремонта
електроенергетске опреме.......................... .............................................................200,00
3. о испуњености услова за обављање послова ревизије и испитивања
електроенергетских постројења..............................................................................200,00
4. о процјени постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде за
додјелу концесије у области енергетике ...............................................................500,00.
Тарифни број 122.
За рјешење:
1. за одобрење за обављање дјелатности трговина на мало моторним
горивима....................................................................................................................100,00
2. за одобрење за обављање дјелатности трговина на мало моторним
горивима – плинска пумпна станица.....................................................................100,00
3. за одобрење за обављање дјелатности снабдјевање пловних објеката
течним нафтним горивима за погон бродских мотора..........................................100,00
4. за одобрење за обављање дјелатности трговина на велико течним нафтним
горивима....................................................................................................................300,00
5. за одобрење за обављање дјелатности трговина на мало уљем за ложење
екстра лако и лако специјално (Ел и Лс)................................................................100,00

6. за одобрење за обављање дјелатности трговина на велико уљем за
ложење (лако, средње и тешко).............................................................................. 100,00
7. за одобрење за обављање дјелатности трговина на велико течним нафтним
гасом...........................................................................................................................300,00
8. за одобрење за обављање дјелатности трговина на велико дуванским
производима..............................................................................................................300,00
9. за одобрење за обављање дјелатности услуге тржнице на велико......100,00
Тарифни број 123.
1. за рјешење о категоризацији угоститељских објеката за смјештај......200,00
2. за рјешење о категоризацији угоститељских објеката за исхрану и пиће,
врсте ресторани ........................................................................................................100,00
3. за издавање цертификата о положеном испиту за туристичког
водича...........................................................................................................................50,00
4. за издавање лиценци путничким агенцијама – организаторима
путовања......................................................................................................................20,00

НАКНАДА У ПРЕДМЕТИМА
ДРЖАВЉАНСТВА
I-ПОДНЕСЦИ
Плаћа се у КМ
За одобрење страном држављанину за пријем у држављанство РС-БиХ.............100,00
За отпуст из држављанства РС - БиХ..... ................................................................1.700,00
За издавање дупликата пријема...................................................................................50,00
За издавање дупликата отпуста....... ....... .................................................................800,00
За остале радње у предметима држављанства (негативна рјешења,
закључци)...................................................................................................................100,00
Чланови исте породице плаћају једну таксу.
Члан 32.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о
административним таксама („Службени гласник Републике Српске", број 8/94),
Закон о изменама и допунама Закона о административним таксама („Службени
гласник Републике Српске", број 10/98), Закон о изменама и допунама Закона о
административним таксама („Службени гласник Републике Српске", бр.ој 29/00),
Уредба о прерачунавању тарифе републичких административних такса („Службени
гласник Републике Српске", број 29/99) и Уредба о изменама и допунама Уредбе о
прерачунавању тарифе републичких административних такса („Службени гласник
Републике Српске", број 5/01).
Члан 33.
Овај закон ступио је на снагу 11. августа 2001. године, односно 25. октобра 2001.
године, односно 27. априла 2006. године, односно 26. децембра 2008. године.

