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Р. 

бр. 

 
Шифра 

прихода 

Назив 
давања 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Обвезн

ик 

Стопа 
или 

износ по 
јединиц
и мјере 

Основица 

КОРИСНИК ПРИХОДА1 

Учестал
ост 

наплате 

Надлежни 
обрађивач/
предлагач Закон Подзаконски акти 

Буџет 
РС, 

града, 
општин

е или 
фонд 

 

Начин 
подјеле2 

% 
припадност
и и подјеле 

прихода 

 
I ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ 
 

 
 
Порез на добит  
 
 

1. 711211 Порез на добит                                                                                                                                                                              

Закон о порезу на 
добит („Службени 
гласник РС“, број 
94/15) 
 

Правилник о примјени Закона о порезу 
на добит („Службени гласник РС“, 
број129/06, 110/07, 114/07, 62/08, 9/09, 
122/10, 73/11, 17/13, 21/13 и 99/13)3     
 
Рјешење о одређивању листе 
производних дјелатности у сврху 
остваривања права на умањење 
пореске основице пореза на добит 
(„Службени гласник РС“, број 7/16) 

Правно 
лице, 
резиден
т РС 

10%  

Разлика између 
опорезивих 
прихода и расхода 
који се одбијају за 
ту пореску годину 

РС 100% 

 
Мјесечна 
аконтација 
и 
годишња 
пријава 

 
 
 
 
Министарство 
финансија 

 
 
Порез на доходак 
 
 

2. 713113 

Порез на 
доходак од 
личних 
примања                                                                                                                                                                                                               

Закон о порезу на 
доходак 
(„Службени 
гласник РС“, број 
60/15) 

Правилник о примјени Закона о порезу 
на доходак („Службени гласник РС“, 
број 22/11, 22/14, 2/15 и  9/15)  

Правилник о систему двојног 

Физичко 
лице 4 

10% 

Разлика између 
укупних прихода 
остварених у 
једном пореском 
периоду и укупних 

Д 75:25 
При 
исплати 
дохотка 

 
 
 
 
Министарство 

                                                 
1 РС – Буџет РС; О – Општински (градски) буџет; Д – приход се дијели између буџета РС и општинског/градског буџета; Г – градски буџет  
2 Члан 8. Закона о буџетском систему РС („Службени гласник РС“, број 54/08,128/08 и 92/09) прописује који приходи се дијеле између буџета РС и општинских/градских буџета те у ком омјеру. Приходи од индиректних пореза, који се у 
буџет РС уплаћују са јединственог рачуна УИО, након расподјеле средстава за измирење вањског дуга РС, се распоређују на сљедећи начин: 72% у буџет РС, 24% у општинске/градске буџете и 4% за ЈП „Путеви РС“    
3 У члану 61. Закона о порезу на добит, наводи се да ће министар финансија у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона (Закон ступио на снагу 01.01.2016. године), донијети слиједеће правилнике:1)Правилник о примјени 
норматива расхода за утврђивање кала, растура, квара и лома (члана 11. став 6), 2) Правилник о примјени годишњих амортизационих стопа (члан 12. став 12), 3) Правилник о форми и садржају образаца и пореских пријава пореза на 
добит (члан 25. став 7, члан 39. став 4), 4) Правилник о трансферним цијенама и методама за њихово утврђивање (члан 35) и 5) Правилник о условима и начину стицања права на ослобађање од плаћања пореза (члан 52. став 4) 
4 Физичко лице – резидентРС који остварује доходак у РС, другом ентитету, Брчко Дистрикту или другој држави, као и нерезидент који остварује доходак у РС 

http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Rjesenje%20o%20odredjivanju%20proizvodnih%20djelatnosti%20u%20svrhu%20ostvarenja%20prava%20na%20umanjenje%20poreske%20osnovice%20poreza%20na%20dobit%20SLGL%2071%202012.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Rjesenje%20o%20odredjivanju%20proizvodnih%20djelatnosti%20u%20svrhu%20ostvarenja%20prava%20na%20umanjenje%20poreske%20osnovice%20poreza%20na%20dobit%20SLGL%2071%202012.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Rjesenje%20o%20odredjivanju%20proizvodnih%20djelatnosti%20u%20svrhu%20ostvarenja%20prava%20na%20umanjenje%20poreske%20osnovice%20poreza%20na%20dobit%20SLGL%2071%202012.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Rjesenje%20o%20odredjivanju%20proizvodnih%20djelatnosti%20u%20svrhu%20ostvarenja%20prava%20na%20umanjenje%20poreske%20osnovice%20poreza%20na%20dobit%20SLGL%2071%202012.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Rjesenje%20o%20odredjivanju%20proizvodnih%20djelatnosti%20u%20svrhu%20ostvarenja%20prava%20na%20umanjenje%20poreske%20osnovice%20poreza%20na%20dobit%20SLGL%2071%202012.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Rjesenje%20o%20odredjivanju%20proizvodnih%20djelatnosti%20u%20svrhu%20ostvarenja%20prava%20na%20umanjenje%20poreske%20osnovice%20poreza%20na%20dobit%20SLGL%2071%202012.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Rjesenje%20o%20odredjivanju%20proizvodnih%20djelatnosti%20u%20svrhu%20ostvarenja%20prava%20na%20umanjenje%20poreske%20osnovice%20poreza%20na%20dobit%20SLGL%2071%202012.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_izmjenamaPravilnika_o_primjeniZakona_o_porezu_na_dohodak.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
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књиговодства код предузетника 
(„Службени гласник РС“, број 45/16) 

Правилник о начину утврђивања 
тржишне вриједности трансакција 
између повезаних лица („Службени 
гласник РС“, број 98/15) 

расхода који се 
признају у складу 
са овим законом 

финансија 

3. 71112 

Порез на 
доходак од 
аутораских 
права, права 
сродних 
ауторском 
праву и права 
индустријске 
својине 

Закон о порезу на 
доходак 
(„Службени 
гласник РС“, број 
60/15) 

Правилник о примјени Закона о порезу 
на доходак („Службени гласник РС“, 
број 22/11, 22/14, 2/15 и 9/15) 

Правилник о систему двојног 
књиговодства код предузетника 
(„Службени гласник РС“, број 94/09 и 
99/10) 

Правилник о врсти и висини трошкова 
неопходних за остваривање прихода по 
основу ауторских права, права сродних 
права ауторским правима и права 
индустријске својине („Службени 
гласник РС“, број 98/15) 

Физичко 
лице5  
 

10% 

Доходак остварен 
од ових права, који 
се добије 
умањењем укупног 
прихода за износ 
нормираних 
трошкова 

РС 100% 
При 
исплати 
дохотка 

Министарство 
финансија 

4. 711311 
Порез на 
доходак од 
капитала                                                                                                                                                                                                            

Закон о порезу на 
доходак 
(„Службени 
гласник РС“, број 
60/15) 

Правилник о примјени Закона о порезу 
на доходак („Службени гласник РС“, 
број 22/11, 22/14, 2/15 и  9/15) 

Правилник о систему двојног 
књиговодства код предузетника 
(„Службени гласник РС“, број 94/09 и 
99/10) 

Правилник о начину утврђивања 
тржишне вриједности трансакција 
између повезаних лица („Службени 
гласник РС“, број 98/15) 

Лице 
које даје  
у закуп 
или 
подзакуп 
покретну 
и 
непокрет
ну 
имовину 
 
 

10 % 

Доходак  остварен 
давањем у закуп 
непокретне, 
односно покретне 
имовине, који се 
добија када се од 
укупног прихода 
одбију нормирани  
трошкови у висини 
од 20% од тог 
прихода 

РС 100% 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
 
Министарство 
финансија 

5. 711313 

Порез на 
доходак од 
капиталних 
добитака 

Закон о порезу на 
доходак 
(„Службени 
гласник РС“, број 
60/15) 

Правилник о примјени Закона о порезу 
на доходак („Службени гласник РС“, 
број 22/11, 22/14, 2/15 и  9/15) 

Правилник о систему двојног 
књиговодства код предузетника 
(„Службени гласник РС“, број 94/09 и 

Физичко 
лице6  

10% 

 
Позитивна разлика 
између продајне 
цијене права и 
имовине и његове 
набавне 
вриједности 

РС 100% 

Приликом 
прометова
ња 
непокретн
о-сти 

 
 
 
Министарство 
финансија 

                                                 
5 Физичко лице које је аутор, односно носилац или власник права који остварује доходак од ових права 
6 Физичко лице преносилац стварних права на непокретностима 

 

http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_izmjenamaPravilnika_o_primjeniZakona_o_porezu_na_dohodak.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_dopuni_Pravilnika_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_99_2010.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_izmjenamaPravilnika_o_primjeniZakona_o_porezu_na_dohodak.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_dopuni_Pravilnika_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_99_2010.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_izmjenamaPravilnika_o_primjeniZakona_o_porezu_na_dohodak.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
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99/10) 

Правилник о начину утврђивања 
тржишне вриједности трансакција 
између повезаних лица („Службени 
гласник РС“, број 98/15) 

6. 713111 

Порез на 
доходак од 
самосталне 
дјелатности 

Закон о порезу на 
доходак 
(„Службени 
гласник РС“, број 
60/15) 

Правилник о примјени Закона о порезу 
на доходак („Службени гласник РС“, 
број 22/11, 22/14, 2/15 и  9/15) 

Правилник о систему двојног 
књиговодства код предузетника 
(„Службени гласник РС“, број 
94/09и99/10) 

Правилник о садржају и начину вођења 
књига и евиденција и правила за 
усклађивање прихода и расхода од 
самосталне дјелатности („Службени 
гласник РС“, број 98/15) 

Физичко 
лице7  

10 % и 2 % 

Разлика између 
прихода и расхода 
насталих 
обављањем 
самосталне 
дјелатности у  
пореском периоду 

Д 75:25 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
 
 
Министарство 
финансија 

7.  
Порез на 
доходак из 
страних извора 

Закон о порезу на 
доходак 
(„Службени 
гласник РС“, број 
60/15) 

Правилник о примјени Закона о порезу 
на доходак („Службени гласник РС“, 
број 22/11, 22/14, 2/15 и  9/15) 

Правилник о увјетима, начину и 
поступку остваривања права на 
опорезивање дохотка из страних 
извора („Службени гласник РС“, број 
98/15) 

Резидент
, 
квалифи
ковани 
инвестит
ор РС, 
који 
оствари 
доходак 
изван 
граница 
БиХ 

Од 150.000 
КМ до 
800.000 
КМ 

Приход који је 
резиденту, 
квалификованом 
инвеститору, 
исплаћен од 
стране исплатиоца 
који у вријеме 
исплате није 
резидент РС 

Д 75:25 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
Министарство 
финансија 

8.  

Порез на 
доходак од 
осталог 
дохотка 

Закон о порезу на 
доходак 
(„Службени 
гласник РС“, број 
60/15) 

Правилник о примјени Закона о порезу 
на доходак („Службени гласник РС“, 
број 22/11, 22/14, 2/15 и  9/15) 

Правилник о систему двојног 
књиговодства код предузетника 
(„Службени гласник РС“, број 
94/09и99/10) 

Правилник о начину утврђивања 
тржишне вриједности трансакција 
између повезаних лица („Службени 
гласник РС“, број 98/15) 

Физичко 
лице 

10 % 

Разлика 
између прихода и 
плаћених допри- 
носа 

Д 75:25 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
 
Министарство 
финансија 

                                                 
7 Физичко лице које врши самосталну дјелатност 

http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_dopuni_Pravilnika_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_99_2010.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_izmjenamaPravilnika_o_primjeniZakona_o_porezu_na_dohodak.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_dopuni_Pravilnika_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_99_2010.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_izmjenamaPravilnika_o_primjeniZakona_o_porezu_na_dohodak.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_primjeni_Zakona_o_porezu_na_dohodak_22_11.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_izmjenamaPravilnika_o_primjeniZakona_o_porezu_na_dohodak.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20izmjeni%20i%20dop.Pravil.o%20primjeni%20Zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak%20%2015.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_94_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_dopuni_Pravilnika_o_sistemu_dvojnog_knjigovodstva_kod_preduzetnika_SLGL_99_2010.pdf
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Порез на имовину 
 
 

9. 714112 
Порез на 
непокретности 

 
Закон о порезу на 
непокретности, 
(„Службени 
гласник РС“, број 
91/15) 

Правилник о упису у фискални регистар 
непокретности („Службени гласник РС“, 
број 16/09 и 87/09)   

Правилник о пореском рачуну и начину 
плаћања пореза на непокретности 
(„Службени гласник РС“, број 29/09, 
33/09 и  22/12)  

Правилник о процјени врије-дности 
непокретности („Службени гласник РС“, 
број 37/09 и 22/12) 

Власник 
непокре-
тности 

До 0,10 % 
и до 
0,20 %8 

Процијењена 
тржишна 
вриједност 
непокретности 

О 100% 
У два 
дијела9 

 
 
 
 
 
Министарство 
финансија 

 
Порез на употребу, држање и ношење добара  
 

10. 714911 

Порез на 
употребу 
моторних 
возила    

Закон о порезима 
на употребу, 
држање и ношење 
добара („Службени 
гласник РС“,, број 
37/01, 35/07, 52/14 
и 110/15) 

Законом није предвиђено доношење 
подзаконских аката 

Правно и 
физичко 
лице10 

30 КМ - 
1.000 КМ11 

Према радној 
запремини 

РС 100% 

При 
регистра-
цији 
возила 

 
 
 
Министарство 
финансија 

                                                 
8 Порез на непокретности плаћа се по стопи до 0,20 % а на основу одлука о висини стопе пореза на непокретности скупштина општина и градова; пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна 
дјелатност износи до 0,10% 
9 У два дијела; први дио најкасније до 30.06., и  други дио најкасније до 30.09. у пореској години 
10 Правно и физичко лице  а чије се име возило региструје, продужава регистрација, односно замјењује регистарска таблица 
11 1) порез на путничке аутомобиле и комби возила (до 1.150 ццм, од 1.150 до 1.300 ццм, од 1.300 до 1.600 ццм, од 1.600 до 2.000 ццм, од 2.000 до 2.500 ццм, од 2.500 до 3.000 ццм, преко 3.000 ццм; 2) порез на мотоцикле (до 125 ццм, 
од 125 до 250 ццм, од 250 до 500 ццм, од 500 до 750 ццм, од 750 до 1.100 ццм, преко 1.100 ццм) 

http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/pravilnikoupisuufiskalniregistar130209zadnja%20verz.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/pravilnikoupisuufiskalniregistar130209zadnja%20verz.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/pravilnikoupisuufiskalniregistar130209zadnja%20verz.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/PravilnikoizmjenamaidopunamaPravilnikaoupisuufiskalniregistarnepokretnosti.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/PravilnikoizmjenamaidopunamaPravilnikaoupisuufiskalniregistarnepokretnosti.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_poreskom_racunu_i_nacinuplacanja_poreza_na_nepokretnosti_SLGL_29_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_poreskom_racunu_i_nacinuplacanja_poreza_na_nepokretnosti_SLGL_29_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_poreskom_racunu_i_nacinuplacanja_poreza_na_nepokretnosti_SLGL_29_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_poreskom_racunu_i_nacinuplacanja_poreza_na_nepokretnosti_SLGL_29_09.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/IspravkaPravilnikaoPoreskomRacunuiNacinuPlacanjaPorezanaNepokretnosti3309.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/izmjena_pravilnik_o_poreskom_racunu.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20procjeni%20vrijednosti%20nepokretnosti.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20procjeni%20vrijednosti%20nepokretnosti.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20procjeni%20vrijednosti%20nepokretnosti.pdf
http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/pravilnik_o_izmjenama_pravilnika_o_procjeni_vrjiednosti_nepokretnosti.pdf
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11. 714913 

Порез на 
употребу 
чамаца, 
пловећих 
постројења и 
јахти 

Закон о порезима 
на употребу, 
држање и ношење 
добара („Службени 
гласник РС“, број 
37/01, 35/07, 52/14 
и 110/15) 
 

Законом није предвиђено доношење 
подзаконских аката 

Правно и 
физичко 
лице12 

10 КМ - 
3.300 КМ 

Према дужини 
чамца, према 
снази моторног 
погона 

РС 100% 

При упису 
пловећих 
објеката у 
уписник 
чамаца и 
пловећих 
постројењ
а, као и 
код 
продужењ
а 
пловидбе
не 
дозволе  

 
 
 
 
Министарство 
финансија 

12. 714914 

Порез на 
употребу 
ваздухоплова 
и летјелица 

Закон о порезима 
на употребу, 
држање и ношење 
добара („Службени 
гласник РС“, број 
37/01, 35/07, 52/14 
и 110/15) 
 

Законом није предвиђено доношење 
подзаконских аката 

Правно и 
физичко 
лице13  

500 КМ – 
10.000 КМ 

Према броју 
сједишта 

РС 100% 

При упису 
ваздухопл
ова или 
летјелице, 
односно, 
продужењ
а рока 
важно-сти 
увјерења о 
плови-
дбености 

 
 
 
 
Министарство 
финансија 

13. 714915 
Порез на 
регистровано 
оружје        

Закон о порезима 
на употребу, 
држање и ношење 
добара („Службени 
гласник РС“, број 
37/01, 35/07, 52/14 
и 110/15) 
 

Законом није предвиђено доношење 
подзаконских аката 

Правно и 
физичко 
лице14 

10 КМ -  40 
КМ 

Према врсти 
оружја 

РС 100% 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
Министарство 
финансија 

 
 
 
II ДОПРИНОСИ 
 

14. 712113 
Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 

Закон о 
доприносима 
(„Службени 

Правилник о условима, начину 
обавјештавања, обрачунавања и уплате 
доприноса („Службени гласник РС“, 

Физичко 
лице-
резиден

18,5 % 
Бруто приходи 
обвезника или 
одређени 

РС 100% 
При 
исплати 
личних 

 
 
 

                                                 
12 Правно и физичко лице на чије се име пловећи објекат уписује у одговарајући уписник, односно продужава важност пловидбене дозволе 
13 Правно и физичко лице на чије име се ваздухоплов или летјелица уписују у регистар ваздухоплова, односно евиденцију летјелица 
14 Правно и физичко лице на које гласи оружани лист за држање оружја за личну безбједност, оружани лист за држање и ношење оружја, односно дозвола за ношење оружја за личну безбједност 
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осигурање 
 

гласник РС“, број 
116/12 и 103/15)  
Закон о пензијском 
и инвалидском 
осигурању 
(„Службени 
гласник РС“, број 
134/11) 

број 19/11)  
 

т 
Републи
ке 
Српске15 
 
 

проценат 
просјечне бруто 
плате у РС за 
претходни 
мјесец/годину 
зависно о 
обвезнику 
доприноса 
 
 

примања  
Министарство 
финансија 

15. 712199 

 
Допринос за 
здравствено 
осигурање 
 

Закон о 
доприносима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
116/12 и 103/15) 
Закон о 
здравственом 
осигурању 
(„Службени 
гласник РС“,, број 
18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 
17/08, 1/09 и 
106/09)  
 

Правилник о условима, начину 
обавјештавања, обрачунавања и уплате 
доприноса („Службени гласник РС“, 
број 19/11) 

Физичко 
лице- 
резиден
т 
Републи
ке 
Српске 16 

12 % 

Бруто приходи 
обвезника или 
одређени 
проценат 
просјечне бруто 
плате у РС за 
претходни 
мјесец/годину 
зависно о 
обвезнику 
доприноса 

ФЗО17 100% 

При 
исплати 
личних 
примања 

 
 
 
 
 
Министарство 
финансија 

16. 712121 

 
Допринос за 
осигурање од 
незапосленост
и 
 

 
Закон о 
доприносима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
116/12 и 103/15) 
Закон о 
незапосленим 
лицима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
30/10) 

 
Правилник о условима, начину 
обавјештавања, обрачунавања и уплате 
доприноса („Службени гласник РС“, 
број 19/11) 

 
Физичко 
лице - 
резиден
т 
Републи
ке 
Српске 18 
 

1 % 

 
Бруто приходи 
обвезника или 
одређени 
проценат 
просјечне бруто 
плате у РС за 
претходни 
мјесец/годину 
зависно о 
обвезнику 
доприноса 
 

ФЗ0 100% 

При 
исплати 
личних 
примања 

 
 
 
 
 
Министарство 
финансија 

17. 712161 
Допринос за 
дјечију заштиту 
 

Закон о 
доприносима 
(„Службени 
гласник РС“, број 

Правилник о условима, начину 
обавјештавања, обрачунавања и уплате 
доприноса („Службени гласник РС“, 
број 19/11) 

Физичко 
лице -
резиден
т 

1,5 % 

Бруто приходи 
обвезника или 
одређени 
проценат 

ФДЗ20 100% 

При 
исплати 
личних 
примања 

 
 
 
Министарство 

                                                 
15 Физичка лица која су наведена у члану 4. Закона  доприносима 
16 Физичка лица која су наведена у члану 4. Закона  доприносима 
17 Фонд здравственог осигурања 
18 Физичка лица која су наведена у члану 4. Закона  доприносима 
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116/12 и 103/15) 
 

 
 

Републи
ке 
Српске 19 

просјечне бруто 
плате у РС за 
претходни 
мјесец/годину 
зависно о 
обвезнику 
доприноса 

 
 

финансија 

18. 712171 

Посебан 
допринос за 
професионалн
у 
рехабилитациј
у и 
запошљавање 
лица са 
инвалидитето
м 

Закон о 
професионалној 
рехабилитацији, 
оспособљавању и 
запошљавању 
инвалида 
(„Службени 
гласник РС“, број 
37/12 и 82/15)  

Правилник о условима, начину 
обавјештавања, обрачунавања и уплате 
доприноса („Службени гласник РС“, 
број 19/11) 
 

Послода
вац 

0,2 % и 
0,1 %21 

Исплаћене 
мјесечне бруто 
плате свих 
запослених 

ФПРЗИ22 100% 

При 
исплати 
личних 
примања 

Министарство 
рада, борачке 
и инвалидске 
заштите 

 
 
III  НЕПОРЕСКА ДАВАЊА  
 
 

 
 
НАКНАДЕ 
 
 

 
 
Накнаде за привређивање игара на срећу   
 
 

19. 722481 
Накнада за 
лутријске игре 
на срећу  

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“,, број 
111/12) 

Правилник о начину обрачуна и 
евидентирања добитака од игара на 
срећу („Службени гласник РС, број 
92/09 и 42/11) 
Уредба о критеријумима за утврђивање 
корисника и начину расподјеле 
средстава од игара на срећу 
(„Службени гласник РС“, број 104/13) 

 
Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу  
 

5% 

Укупна вриједност 
свих продатих 
срећака, тикета, 
листића и картица 

РС 100% 

 
 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
 
Министарство 
финансија 

                                                                                                                                                                                                                                                 
20 Фонд за дјечију заштиту 
19 Физичка лица која су наведена у члану 4. Закона  доприносима 
21 0,2 % за послодавца који подлијеже обавези запошљавања инвалида; о,1 % за послодавца који не подлијеже обавези запошљавања инвалида  
22 Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/%d0%a3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0%20-%20%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%98%d0%b5%d0%bb%d0%b0%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%20%d0%be%d0%b4%20%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%9b%d1%83%20%d0%a1%d0%93%20104-13.pdf
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20.  

Накнада за 
припређивање 
класичне 
томболе 
 

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“, број 
111/12) 
 

Правилник о условима за приређивање 
класичне томболе („Службени гласник 
РС“, број 122/12) 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу 

5 %23 

Укупна 
вриједност 
продатих 
томболских 
картица24 

РС 100% 

 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
Министарство 
финансија 

21. 722482 

Накнада за 
приређивање 
електронских 
игара на срећу 

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“, број 
111/12) 
 

Правилник о просторним и техничким 
условима и начину приређивања 
електронских игара на срећу 
( „Службени гласник РС“ број  118/13 и 
101/14) 
Правилник о садржају и начину 
издавања наљепнице за означавање и 
регистрацију („Службени гласник РС“,  
број 84/13) 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу 

100 КМ и 
200 КМ25 

 
На основу 
лиценце; по 
терминалу/мјесечн
о 
 
Добијена лиценца 

РС 100% 

 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
Министарство 
финансија 

22. 722483 

Накнада за 
приређивање 
игара на срећу 
у казину 

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“, број 
111/12) 

Правилник о просторним и техничким 
условима које казино мора да 
испуњава и обрасцима о дневном 
обрачуну по поједином столу и 
аутомату за игре на срећу („Службени 
гласник РС“, број 89/09) 
 
Правилник о поступку печаћења 
објеката („Службени гласник РС“, број 
84/13) 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу 

500.000 
КМ26 

Фиксна: по 
казину/годишње 
Варијабилна: 
приход од игара на 
срећу - збир 
дневних обрачуна 
за поједину врсту 
игре у казину 
(кумулативно) и за 
поједини аутомат 
за игре на срећу 
или терминал за 
електронске 
игре/мјесечно 

РС 100% 

 
 
 
 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
 
 
Министарство 
финансија 

23. 722488 
Накнада за 
приређивање 
наградне игре  

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“, број 
111/12) 
 

Правилник о начину обрачуна и 
евидентирања добитака од игара на 
срећу („Службени гласник РС“, број 
92/09 и 42/11) 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу 

10 %; 
15 %27 

Укупна вриједност 
наградног фонда 

РС 100% 

 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
Министарство 
финансија 

                                                 
23 Једнократна накнада 50.000 КМ и 10 КМ републичке административне таксе 
24 Укупна вриједност издатих томболских картица не може бити већа од 80.000 КМ 
25 Једнократна накнада за добијање одобрења 100.000 КМ и 10 КМ републичке административне таксе 
26 Једнократна концесиона накнада за приређивање игара на срећу у казину износи најмање 500.000 КМ и плаћа се приликом закључења уговора о концесији. Поред тога имамо, годишњу фиксну накнаду по једном казину која износи 
100.000 КМ и варијабилну накнаду за приређивање игара на срећу у казинима која се плаћа мјесечно на приходе од игара на срећу (за сваку игру посебно) и износи 10% од утврђене основице коју представља збир дневних обрачуна 
за поједину врсту игре у казину (кумулативно) и за поједини аутомат за игре на срећу или терминал за електронске игре 
27 Класичне наградне игре 10 %; Наградне игре путем телекомуникационих оператера 15 % 



 
Министарство финансија Републике Српске 

Регистар пореских и непореских давања 
 

 9 

24. 722487 
Накнада за 
приређивање 
забавне игре 

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“, број 
111/12) 
 

Правилник о начину обрачуна и 
евидентирања добитака од игара на 
срећу („Службени гласник РС“, број 
92/09, 42/11) 
 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу 

20 КМ 
Аутомат за 
забаву/мјесечно 

РС 100% 

 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
Министарство 
финансија 

25. 722484 

Накнада за 
приређивање 
кладионикчих 
игара  

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“,  број 
111/12) 

Правилник о условима и начину 
приређивања кладионичких игара на 
срећу („Службени гласник РС“, број 
34/13) 

Правилник о садржају и начину 
издавања наљепнице за означавање и 
регистрацију („Службени гласник РС“,  
број 84/13) 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу 

1.000 КМ 
мјесечно, 
по 
кладиониц
и; 5%28 

Укупан износ 
примљених уплата 
умањен за 
вриједност исплата 

РС 100% 

 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
Министарство 
финансија 

26. 722485 

Накнада за 
приређивање 
игара на срећу 
на аутоматима 

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“, број 
111/12) 
 

Правилник о условима и начину 
приређивања игара на срећу на 
аутоматима, условима техничке 
исправности аутомата и условима и 
начину обављања техничког прегледа 
аутомата за игре на срећу ( „Службени 
гласник РС“, број 118/13) 
Правилник о садржају и начину 
издавања наљепнице за означавање и 
регистрацију („Службени гласник РС“,  
број 84/13) 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу 

Накнада 
од 100 КМ 
и 10 КМ29 

По 
аутомату/мјесечно 

РС 100% 

 
 
 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
 
Министарство 
финансија 

27. 722486 

Накнада за 
приређивање 
интернет игара 
на срећу 

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“, број 
111/12) 
 

Правилник о начину обрачуна и 
евидентирања добитака од игара на 
срећу („Службени гласник РС“, број 
92/09 и 42/11) 
Правилник о начину и поступку вршења 
инспекцијског надзора над плаћањем 
накнада и пореза на добитке 
(„Службени гласник РС“,  број 52/13) 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 
игара на 
срећу 

 
5%; 
200.000 
КМ30 
 
 

Вриједност 
укупних уплата 
умањена за 
вриједност укупних 
исплата у интернет 
играма на срећу 

РС 100 

 
 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
Министарство 
финансија 

28.   719112 

Порез на 
приходе од 
приређивања 
игара на срећу 
и забавних 
игара  

Закон о играма на 
срећу („Службени 
гласник РС“, број 
111/12) 
 

Правилник о начину обрачуна и 
евидентирања добитака од игара на 
срећу („Службени гласник РС, број 
92/09 и 42/11) 

Правно 
лице 
регистро
вано за 
приређи
вање 

15 % 
Добитак од игара 
на срећу 

РС 100 

 
 
До 15. у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
 
Министарство 
финансија 

                                                 
28 Од обрачунате основице 
29 Приређивач плаћа накнаду у износу од 10 КМ по сваком пломбираном аутомату; Једнократна накнада 100.000 КМ и републичка административна такса 10 КМ 
30 Остварена добит у тим играма 5 %; Добијена лиценца 200.000 КМ 
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игара на 
срећу 

 
 
Накнаде за воде  
 
 

29. 722442 

Накнада за 
захваћену  
воду за јавно 
водо-
снабдијевање-
правна и 
физичка лица  

 
Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 
 
 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Правилник о начину и методама 
одређивања степена загађености 
отпадних вода као основице за 
утврђивање водне накнаде („Службени 
гласник РС, број 79/11, 25/12 и 36/12) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица31 

0,01 КМ/ 
м3 

 

0,02 КМ/ 
м3 

м3 захваћене воде 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

30. 722443 

Накнада за 
захватање 
воде за друге 
намјене и 
друге случаје-
ве намјењене 
за људску 
употребу 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Правилник о начину и методама 
одређивања степена загађености 
отпадних вода као основице за 
утврђивање водне накнаде („Службени 
гласник РС, број 79/11, 25/12 и 36/12) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица32 

0,01 КМ/ 
м3 

м3 захваћене воде 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

31. 722444 

Накнада за 
захватање 
воде за 
наводњавање 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Правилник о начину и методама 
одређивања степена загађености 
отпадних вода као основице за 
утврђивање водне накнаде („Службени 
гласник РС, број 79/11, 25/12 и 36/12) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица33  

0,002КМ/ 
м3 

м3 захваћене воде 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

                                                 
31 Правна лица  која обављају дјелатност испоруке воде потрошачима 
32 Правна и физичка лица  која захватају и користе воду 
33 Правна и физичка лица  која користе или обављају дјелатност испоруке воде за наводњавање 
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32. 722445 

Накнада за 
захваћене 
воде   и 
минералне 
воде која се 
користи за 
флаширање 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица34  

2 КМ/ м3 м3 захваћене воде 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

33. 722446 

Накнада за 
заштиту вода 
коју плаћају 
власници 
транспортних 
средстава који 
користе нафту 
или нафтне 
деривате 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Правилник о начину и методама 
одређивања степена загађености 
отпадних вода као основице за 
утврђивање водне („Службени гласник 
РС“,  број 79/11, 25/12 и 36/12) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 
Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 

Правна и 
физичка 
лица 
власниц
и или 
корисни
ци 

2 КМ/ЕЦ 
 

Еквивалентни број 
становника 
(ЕБС/ЕЦ) у 
зависности од 
јединица снаге 
погонског агрегата  

Д  
(Буџет РС-
општина/г
рад-ФЗЖС) 

55:30:1535 

 
Даном 
регистрац
ије 
моторних 
возила, 
гра-
ђевинских 
машина, 
пловних и 
других 
возила 

 
 
 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

 
34. 

722447 
Накнада за 
испуштање 
отпа-дних вода 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Правилник о начину и методама 
одређивања степена загађености 
отпадних вода као основице за 
утврђивање водне („Службени гласник 
РС“,  број 79/11, 25/12 и 36/12) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 
Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 

Правна и 
физичка 
лица 
која 
испуштај
у 
отпадну 
воду 

2 КМ/ЕЦ 
Еквивалентни број 
становника 
(ЕБС/ЕЦ)  

 
Д  

(Буџет РС-
општина/г
рад-ФЗЖС) 

 
55:30:1536 

 
 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

35. 722448 

Накнада за 
употребљену 
воду за 
производњу 
електричне 
енергије 
добијене 
коришћењем 
хидроенергије 
–правна и 
физичка лица 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица37   

0,001КМ/ 
КWх 

1КWх произведене 
електричне 
енергије 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

                                                 
34 Правна и физичка лица  која пакују воду и користе је за комерцијалне сврхе, односно за производњу безалкохолних пића и других производа 
35 Буџет РС, буџет општина и градова и Фонд за заштиту животне средине РС 
36 Буџет РС, буџет општина и градова и Фонд за заштиту животне средине РС 
37 Правна и физичка лица која хидро-енергетски потенцијал воде користе за производњу електричне енергије 



 
Министарство финансија Републике Српске 

Регистар пореских и непореских давања 
 

 12 

36. 722457 

Накнада за 
загађену воду 
– субјекти који 
производе, 
продају или 
увозе 
вјештачка 
ђубрива и 
хемикалије за 
заштиту биља 
 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица 

0,005 
КМ/кг и 
0,075 
КМ/кг38 

Килограм 
произведеног, 
увезеног, односно 
продатог ђубрива 
или хемикалије за 
заштиту биљака 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

37. 722463 

Накнада за 
извађени 
материјал из 
водотока 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“, број 7/14 ) 
Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 

Правна и 
физичка 
лица39  

1,5 КМ/ м3 
м3 извађеног 
пијеска или 
шљунка 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

38. 722464 

Накнада за 
захватање 
воде  за узгој 
риба 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Правилник о начину и методама 
одређивања степена загађености 
отпадних вода као основице за 
утврђивање водне („Службени гласник 
РС“,  број 79/11, 25/12 и 36/12) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“,  број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица 

0,0001 КМ/ 
м3 

 
м3 захваћене воде 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

 
 
 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
 
 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

39. 722465 

Накнада 
захватања 
воде за 
индустријске 
процесе, 
укључујући и 
термоелектран
е 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Правилник о начину и методама 
одређивања степена загађености 
отпадних вода као основице за 
утврђивање водне („Службени гласник 
РС“,  број 79/11, 25/12 и 36/12) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“,  број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица40 

0,02КМ/м3 
и 0,03 КМ/ 
м3 41 

м3 захваћене воде 

Д  
(Буџет РС-
општина/г

рад) 

70:30 

 
 
 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

 
 
 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

                                                 
38 0,005 КМ/кг произведеног, увезеног, односно продатог ђубрива  и 0,075 КМ/кг произведене, увезене, односно продате хемикалије 
39 Правна и физичка лица која користе материјал из водотока који је пијесак или шљунак 
40 Правна и физичка лица која обављају индустријску или професионалну дјелатност 
41 0,02КМ/м3 за индустријске процесе и 0,03 КМ/м3 за процесе производње електричне, односно топлотне енергије 



 
Министарство финансија Републике Српске 

Регистар пореских и непореских давања 
 

 13 

40. 722469 

Накнада за 
узгој риба у 
кавезима 
потопљеним у 
површинским 
водама 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 
Правилник о начину и методама 
одређивања степена загађености 
отпадних вода као основице за 
утврђивање водне („Службени гласник 
РС“,  број 79/11, 25/12 и 36/12) 
Уредба о начину, поступку, роковима 
обрачунавања, плаћања и одгађању 
плаћања посебних водних накнада 
(„Службени гласник РС“,  број 7/14 ) 

Правна и 
физичка 
лица42  

2 КМ/ЕЦ 

Килограм 
произведене рибе 
и стављене у 
промет 

 
Д  

(Буџет РС-
општина/г
рад-ФЗЖС) 

55:30:1543 

 
 
 
До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

41.  

Накнаде за 
захватање 
површинских и 
подземних 
вода 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 

Правна и 
физичка 
лица 

0,01 КМ-2 
КМ/ м3 м3 захваћене воде О 100% 

До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

42.  
Накнада за 
заштиту вода 

Закон о водама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
50/06, 92/09 и 
121/12) 

Одлука о стопама посебних водних 
накнада (''Службени гласник РС'', број 
53/11 и 119/11) 

Правна и 
физичка 
лица44  
 

2 КМ/ЕЦ м3 захваћене воде О 100% 

До 10. у 
мјесецу за 
обавезе 
настале у 
протеклом 
мјесецу 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

 
 
Накнаде за шуме  
 
 

43. 722433 

Накнада за 
коришћење 
осталих 
шумских 
производа 

Закон о шумама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
75/08 и 60/13) 
 

Правилник о начину прикупљања, 
критеријумима за расподјелу средстава 
и поступку коришћења средстава 
посебних намјена за шуме (''Службени 
гласник РС'', број 45/14) 
Правилник о евиденцији 
ускладиштених шумских дрвних 
сортимената на постројењима за 
прераду дрвета (''Службени гласник 
РС'', број 13/09) 

Правна 
лица и 
предузет
ници45  

3 % 
 
5 % 

Продајна цијена 
ЈПШ 

„Шуме РС“  

Рачун 
корисника 

шума и 
шумског 

земљишта ЈПШ 
„Шуме РС“   

100% 

 
 
До 5-тог у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

                                                 
42

 Субјект којем је издат водоправни акт за одговарајућу активност и субјекти који врше узгој рибе 
43 Буџет РС, буџет општина и градова и Фонд за заштиту животне средине РС 
44 Власници или корисници: 
1) друмских транспортних средстава са уграђеним погонским агрегатом за нафту и нафтне деривате, 
2) жељезничких машина, пољопривредих радних машина, радних машина у грађевинарству, индустри ји и рударству и власници пловних објеката са уграђеним погонским агрегатом за нафту или нафтне деривате, 
3) осталих средстава са уграђеним погонским агрегатом на нафту или нафтне деривате. 
45 Корисник шума и шумског земљишта у својини РС; Правна лица и предузетници (комерцијални сакупљачи) 



 
Министарство финансија Републике Српске 

Регистар пореских и непореских давања 
 

 14 

44. 722434 

Накнада за 
унапређивање 
општекорисни
х функција 
шума 
( проширена 
репродукција) 

Закон о шумама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
75/08 и 60/13) 
 

Правилник о начину прикупљања, 
критеријумима за расподјелу средстава 
и поступку коришћења средстава 
посебних намјена за шуме (''Службени 
гласник РС'', број 45/14) 

Правна 
лица46 
 

0.07% Укупан приход РС 100% 

 
Уплаћује 
се 
полугоди
шње и по 
завршном 
рачуну 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

45. 722435 

Накнада за 
коришћење 
шума и 
шумског 
земљишта - 
средства за 
развој 
неразви-јених 
дијелова 
општине оства-
рена продајом 
шумских 
сорти-мената 

Закон о шумама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
75/08 и 60/13) 
 

Правилник о начину прикупљања, 
критеријумима за расподјелу средстава 
и поступку коришћења средстава 
посебних намјена за шуме (''Службени 
гласник РС'', број 45/14) 
 

Корисни
к шума и 
шумског 
земљиш
та у 
својини 
РС 

 
 
 
10% 
 
 
 
 

Финансијска 
средстава 
остварена 
продајом шумских 
дрвних 
сортимената 
утврђених по 
цјеновнику, по 
цијенама франко 
камионски пут 

О 100% 

Уплаћује 
се 
квартално 
до 5-ог у 
мјесецу за 
претходни 
кавартал 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

46. 722436 

Накнада за 
коришћење 
шума и 
шумског 
земљишта у 
својини 
Републике 
Српске (проста 
репродукција) 

Закон о шумама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
75/08 и 60/13) 
 

Правилник о начину прикупљања, 
критеријумима за расподјелу средстава 
и поступку коришћења средстава 
посебних намјена за шуме (''Службени 
гласник РС'', број 45/14) 

Корисни
к шума и 
шумског 
земљиш
та у 
својини 
РС 

 
 
10% 

Средства не могу 
бити мања од 10% 
вриједности 
продатих шумских 
сортимена-та 
утврђеној по ци-
јенама у шуми на 
пању, по 
цјеновнику 
корисника шума и 
шумског земљишта 
у својини 
Републике 

 
 

РС 

Рачун 
корисника 
шума и 
шумског 
земљишта  
ЈПШ "Шуме РС" 
100% 

На 
мјесечном 
нивоу 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

47. 722437 

Накнада за 
обављање 
послова од 
општег 
интереса у 
шумама у 
приватној 
својини 

Закон о шумама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
75/08 и 60/13) 
 

Правилник о начину прикупљања, 
критеријумима за расподјелу средстава 
и поступку коришћења средстава 
посебних намјена за шуме (''Службени 
гласник РС'', број 45/14) 

Власниц
и 
приватн
их шума 

10% 

Тржишна 
вриједност нето 
просјечене дрвне 
масе утврђена на 
мјесту утовара у 
транспортно 
средство (франко 
камионски пут) по 
цјеновнику 
корисника шума и 
шумског земљишта 
у својини РС 

РС 

Рачун 
корисника 
шума и 
шумског 
земљишта  
ЈПШ "Шуме РС" 
80% :20%  
Буџет јединице 
локалане 
самоуправе       

На 
мјесечном 
нивоу 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

                                                 
46 Сва правна лица која своју дјелатност обављају на територији РС, као и пословне јединице или дијелови правних лица чије је сједиште ван РС 
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48. 722438 

Накнаде за 
закуп 
земљишта, 
изузимање 
земљишта, 
искрчену шуму 
и средства од 
незаконито 
стечене 
користи из 
шуме 

Закон о шумама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
75/08 и 60/13) 
 

Правилник о начину прикупљања, 
критеријумима за расподјелу средстава 
и поступку коришћења средстава 
посебних намјена за шуме (''Службени 
гласник РС'', број 45/14) 

Корисни
к закупа, 
корисни
к 
експроп
ријације 
 

Износ 
наплаћене 
закупнине, 
што ће се 
регулисати 
уговором о 
закупу 

Износ наплаћене 
закупнине, што ће 
се регулисати 
уговором о закупу 
 
 

РС 100% 
Износ на 
годишњем 
нивоу 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

49.   

Накнада за 
полагање 
стручног 
испита за 
дипломиране 
инжењере 
шумарства 

Закон о шумама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
75/08 и 60/13) 
 

Правилник о условима и начину 
полагања стручног испита за обављање 
послова израде основа, елабората, 
пројеката за шумске комуникације, 
извођачких пројеката газдовања 
шумама шуме (''Службени гласник РС'', 
број 15/14 и 56/14) 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ 
 
150 КМ 
(поправни 
испит) 

По испиту  РС 100 % 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде  

 
 
Концесионе накнаде  
 
 

50.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право у 
области 
електроенерге
тике, 
енергената, 
рударства и 
геологије 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар  

0,5% -5% 
Од планиране 
вриједности 
инвестиције 

РС 100% 
Једнократ
но 

 
 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

51.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
електроенерге
тских објеката 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

- 0,0055 
КМ  
-0,0033 КМ  

По киловат-сату 
произведене 
електричне 
енергије 

Д 5% : 95% 

 
 
 
Годишње 

 
 

Министарство 
индустрије, 

енергетике и 
рударства 

52.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
предмета 
концесије у 
области 
енергената 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

2,7% - 4%  

Од годишњег 
прихода 
оствареног 
обављањем 
концесионе 
дјелатности 

Д  

 
 
 
Годишње 

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

53.  Концесиона Закон о  Концеси -3,6%-5% Од годишњег Д    
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накнада за 
коришћење 
предмета 
концесије у 
области 
рударства 

концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

онар од 
годишњег 
прихода за 
металичне 
минералне 
сировине, 
угљиковод
онике, 
природне 
гасове, 
радиоакти
вне 
минералне 
сировине, 
архитектон
ско-
грађевинск
и камен и 
геотермал
не ресурсе 
-0,3 КМ до 
3 КМ за 
остале 
минералне 
сировине 

прихода 
оствареног 
обављањем 
концесионе 
дјелатности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Годишње 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

54.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право у 
области 
трговине, 
туризма и 
угоститељства 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

0,5% - 5% 
од 
вриједност
и 
планиране 
инвестициј
е 

Планирана 
вриједност 
инвестиције 

РС 100% 

 
 
 
Једнократ
но 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

55.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
концесије у 
области 
трговине, 
туризма и 
угоститељства 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

2% - 5% 
годишњег 
прихода 

Од годишњег 
прихода 
оствареног 
обављањем 
концесионе 
дјелатности 

Д  

 
 
 
Годишње 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

56.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право у 
области 
саобраћаја и 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

1,5% - 5% 
од 
планиране 
вриједност
и 
инвестициј

Планирана 
вриједност 
инвестиције 

РС 100% 

 
 
 
Једнократ
но 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 
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веза е  

57.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
концесије у 
области 
саобраћаја 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

5% од 
годишњег 
прихода 

Од годишњег 
прихода 
оствареног 
обављањем 
концесионе 
дјелатности 

Д  

 
 
Годишње 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

58.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право у 
области 
пољопривред, 
шумарства и 
водопривреде 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

6КМ/ха – 
75КМ/ха 

 РС 100% 

 
 
 Министарство 

индустрије, 
енергетике и 
рударства 

59.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
пољопривредн
ог земљишта 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

39КМ/ха – 
300КМ /ха 

 Д  

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

60.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право у 
области 
риболова  

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

0,3% - 5%  
Планирана 
вриједност 
инвестиције 

РС 100% 

 
 
Једнократ
но  

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

61.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
концесије у 
области 
риболова 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

2% -,5%   

Од годишњег 
прихода 
оствареног 
обављањем 
концесионе 
дјелатности 

Д  

Годишње  
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

62.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право у 
области 
ловства 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

% од 
планиране 
вриједност
и 
инвестициј
е 
(минималн
о 200.000 
КМ, 
коефиције
нт 
корекције) 

Планирана 
вриједност 
инвестиције 

РС 100% 

 
 
 
 
 
 
Једнократ
но 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

63.  
Концесиона 
накнада за 
коришћење 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 

 
Концеси
онар 

15% 
Планирана 
вриједност 
дивљачи 

Д  
 
 
 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
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концесије у 
области 
ловства 

гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

планирана за 
одстрел за текућу 
ловну годину 

Годишње  рударства 

64.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право на 
јавном водном 
добру 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

0,5% 
Планирана 
вриједност 
инвестиције 

РС 100% 

 
 
Једнократ
но 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

65.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
јавног водног 
добра  

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

50%; 2,2% 

Накнада утврђена 
прописом којим се 
уређују начин, 
поступак и рокови 
обрачунавања и 
плаћања и 
одгађања плаћања 
посебних водних 
накнада; годишеи 
приход остварен 
коришћењем 
предмета 
концесије 

Д  

 
 
 
 
 
 
Годишње  

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

66.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право у 
области 
комуналних 
дјелатности, 
осим 
водоснабдијев
ања 
становништва, 
као и за 
уступљено 
право за 
изградњу, 
одржавање и 
коришћење 
или 
реконструкцију 
и 
модернизацију 
комуналних 
објеката 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

2% - 5% 
Планирана 
вриједност 
инвестиције 

РС 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Једнократ
но 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

67.  
Концесиона 
накнада за 

Закон о 
концесијама 

 
Концеси
онар 

4% - 8% 
Годишњи приход 
остварен 

Д  
   
 

Министарство 
индустрије, 
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коришћење 
концесије у 
области 
комуналних 
дјелатности, 
осим 
водоснабдијев
ања 
становништва, 
као и за 
коришћење 
или 
реконструкцију 
и 
модернизацију 
комуналних 
објеката  

(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

обављањем 
концесионе 
дјелатности 

 
 
 
 
 
 
 
Годишње  

енергетике и 
рударства 

68.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право у 
области 
дјелатности 
управљања 
отпадом 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

2% - 5% 
Планирана 
вриједност 
инвестиције 

РС 100% 

 
 
 
 
Једнократ
но  

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

69.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
концесије у 
области 
управљања 
отпадом  

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

4% - 8%  

Годишњи приход 
остварен 
обављањем 
концесионе 
дјелатности 

Д  

 
 
Годишње  

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

70.  

Концесиона 
накнада за 
уступљено 
право за 
обављање 
дјелатности у 
заштићеним 
подручјима 
као 
заштићеним 
природним 
добрима, те 
право на 
изградњу и 
коришћење 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

4% - 6%  
Планирана 
вриједност 
инвестиције 

РС 100% 

 
 
 
 
 
 
Једнократ
но 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 
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објеката 
потребних за 
обављање тих 
дјелатности  

71.  

Концесиона 
накнада за 
коришћење 
концесије за 
обављање 
дјелатности у 
заштићеном 
подручјима 
као 
заштићеним 
природним 
добрима, те 
право на 
изградњу и 
коришћење 
објеката 
потребних за 
обављање тих 
дјелатности 

Закон о 
концесијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13 и 16/18) 

 
Концеси
онар 

5% - 8% 

Годишњи приход 
остварен 
обављањем 
концесионе 
дјелатности 

Д  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Годишње 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

 
 
Накнаде из области уређења простора и грађења    
 
 

72. 722411 

Накнада за 
трошкове  
уређења 
градског 
грађевинског 
земљишта 

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13, 106/15 и 
3/16) 

Правилник о  обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта („Службени 
гласник РС“, број 34/14- Пречишћени 
текст) 
 
Одлуке јединица локалне самоуправе о 
уређењу простора и  грађевинском 
земљишту 
 
Уредба о условима, начину обрачуна и 
плаћању накнаде за легализацију 
објеката („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/13 и 23/16) 

Инвестит
ори 
објекта47 

 Укупна 
висина 
трошкова  
уређења 
градског 
грађевинск
ог 
земљишта 
(Угз) дјели 
се са 
укупном 
корисном 
површино
м објеката 
Нугз  =  Угз  
/ ƩФоб   

Укупна корисна 
површином 
објеката из главног 
пројекта на основу 
ког се издаје 
грађевинска 
дозвола  

О/Г 100% 

 
 
 
 
 
Једнократ
но на 
захтјев 
инвестито
ра у 
поступку 
издавања 
грађевинс
ке 
дозволе   

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 
 
Накнаде 
наплаћују 
јединице 
локалне 
самоуправе 

                                                 
47 Инвеститори објекта односно физичка и правна лица која као инвеститори граде нови објекат или врше реконструкцију, доградњу или надоградњу постојећег објекта или легализацију бесправно изграђеног објекта, осим објеката за 
које се плаћа накнада за легализацију у фиксном износу 
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(изражено 
КМ по 1 
m2 
корисне 
површине 
објекта). 

73.  

Накнада по 
основу 
природних и 
локацијских 
погодности 
гра-дског 
грађеви-нског 
земљишта и 
погодности већ 
изграђене 
кому-налне 
инфра-
структуре које 
могу настати 
приликом 
коришћења тог 
земљишта 
(Рента) 

 
 
 
Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13, 106/15 и 
3/16) 
 
 
 
 

Одлуке јединица локалне самоуправе о 
уређењу простора и грађевинском 
земљишту 

Инвестит
ори 
објекта48 

1-6%49 
 

Просјечна, 
коначна, 
грађевинска цијена 
једног квадратног 
метра корисне по-
вршине стамбеног 
и пословног 
простора из 
претходне године 
за подручје 
јединице локалне 
самоуправе.  

 
 
 
 
 
 

О/Г 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

 
 
 
Једнократ
но на 
захтјев 
инвестито
ра у 
поступку 
издавања 
грађевинс
ке 
дозволе 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 
 
Накнаде 
наплаћују 
јединице 
локалне 
самоуправе 

74.  

Накнада за 
легализацију 
индивидуални
х стамбених и 
стамбено-
пословних БГП 
до 400m2 

 

 
Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13, 106/15 и 
3/16) 

 Уредба о условима, начину обрачуна и 
плаћању накнаде за легализацију 
објеката („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/13 и 23/16) 
  

Инвестит
ор или 
власник 
бесправ
но 
изграђен
ог 
објекта 
или 
дијела 
објекта  
 
 

Зависно од 
укупне 
корисне 
површине:
100 КМ, 
500КМ, 
1000КМ и 
2.000КМ 
 

Укупна корисна 
површина 
бесправно 
изграђеног објекта 
 
 

О/Г 100% 

 
 
 
 
На захтјев 
инвестито
ра или 
власника 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 
 
Накнаде 
наплаћују 
јединице 
локалне 
самоуправе 

75.  

Накнада за 
заједничку 
комуналну 
потрошњу  
 
 

Закон о 
комуналним 
дјелатностима 
''Службени гласник 
РС'', број 124/11) 
 
 

Одлука о комуналним дјелатностима 
јединице локалне самоуправе  

Физичка 
лица и 
правна 
лица као 
власниц
и, 
корисни

Степен 
опремљен
ост 
комунално
м 
инфрастру
ктуром и 

 
 
По m2 изграђене 
корисне површине 
објекта 
 
 

О/Г 100% 

 
 
 
На 
годишњем 
нивоу 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 
 
Накнаде 

                                                 
48 Инвеститори објекта односно физичка и правна лица која као инвеститори граде нови објекат или врше реконструкцију, доградњу или надоградњу постојећег објекта или легализацију бесправно изграђеног објекта 
49 Висина ренте утврђује се у проценту у оквиру датих распона за поједине зоне од просјечне коначне грађевинске цијене зависно од зоне, од 6 %  (за прву зону) до 1% (за шесту зону) 
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 ци или 
закупци 
објеката 

квалитет 
пружања 
комунални
х услуга 

 наплаћују 
јединице 
локалне 
самоуправе 

76.  

Накнада за 
трошкове 
полагања 
стручног 
испита 

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13, 106/15 и 
3/16) 
 

Уредба о висини накнаде за трошкове 
полагања стручног испита и висини 
накнада члановима 
комисија („Службени гласник РС“, број  
99/13) 
Правилник о условима и начину 
полагања стручног испита („Службени 
гласник РС“, број  69/13) 

Физичка 
лица  

600 КМ по 
кандидату 

Број излазака на 
испит  

РС 100% 

 
 
Једнократ
но по 
захтјеву 
кандидата 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

77.  

Накнада за 
трошкове 
издавања 
лиценце за 
физичка 
лица 

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13, 106/15 и 
3/16) 
 

Уредба о висини накнаде за трошкове 
издавања лиценци („Службени гласник 
РС“, број  99/13) 
Правилник о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесницима у 
грађењу („Службени гласник РС“, број  
70/13 и 24/15) 

Физичка 
лица  

150 КМ по 
лиценци 

 
Број лиценци   

РС 100% 

 
 
Једнократ
но по 
издатој 
лиценци 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

78.  

Накнада за 
трошкове 
издавања 
лиценце за 
правна лица  
(од а) до и)) 

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13,  106/15 и 
3/16) 
 

Уредба о висини накнаде за трошкове 
издавања лиценци („Службени гласник 
РС“, број  99/13) 

Правна 
лица 

Од 300 КМ 
до 2.000 
КМ по 
лиценци, 
зависно од 
врсте 
лиценце 
 

Врста и број 
лиценци 
 

РС 100% 

 
По 
захтјеву, 
за период 
важења 
лиценце 
од четири 
године 
 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 
 

79.  

Накнада за 
трошкове  
издавања 
лиценце за 
обављање 
дјелатности из 
области 
животне 
средине 

Закон о заштити 
животне средине 
(„Службени 
гласник РС“, број 
71/12 и 79/15) 
 

Уредба о висини накнаде за трошкове 
издавања лиценци из области заштите 
животне средине („Службени гласник 
РС“, број  19/16) 

Правна 
лица 

1.000 КМ По лиценци  РС 100% 

 
 
30 дана 
прије 
истека 
лиценце 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

80.  

Накнада за 
трошкове  
обнове 
лиценце за 
обављање 
дјелатности из 
области 
животне 
средине 

Закон о заштити 
животне средине 
(„Службени 
гласник РС“, број 
71/12 и 79/15) 
 

Уредба о висини накнаде за трошкове 
издавања лиценци из области заштите 
животне средине („Службени гласник 
РС“, број  19/16) 

 
 
 
Правна 
лица 

 
1.000 КМ 

 
 
 
По лиценци  

РС 100% 

 
30 дана 
прије 
истека 
лиценце 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 
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81.  

Накнада за 
истицање 
рекламних 
порука на 
постављеним 
рекламним 
медијима, који 
се налазе 
поред 
магистралних 
и регионалних 
путева 

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13,  106/15 и 
3/16) 
 

Одлуке о накнадама јединица локалне 
самоуправе 

Правно 
лице или 
предузет
ник који 
врши 
реклами
рање 

Рекламна 
површина 
у м2 

У зависности од 
зоне рекламирања 

О 100 % 

 
 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 
 

 
 
Накнаде за животну средину  
 
 

82.  

Накнада за 
трошкове  
издавања 
лиценце за 
обављање 
ревизије 
студије утицаја 
на животну 
средину 

Закон о заштити 
животне средине 
(„Службени 
гласник РС“, број 
71/12 и 79/15) 
 

Уредба о висини накнаде за трошкове 
издавања лиценци из области заштите 
животне средине („Службени гласник 
РС“, број  19/16) 

 
 
 
Правна 
лица 

 
500 КМ 

 
 
 
По лиценци  

РС 100% 

 
 
 
30 дана 
прије 
истека 
лиценце 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

83.  

Накнада за 
тро-шкове  
обнову 
лиценце за 
обављање 
ревизије 
студије утицаја 
на животну 
средину 

Закон о заштити 
животне средине 
(„Службени 
гласник РС“, број 
71/12 и 79/15) 
 

Уредба о висини накнаде за трошкове 
издавања лиценци из области заштите 
животне средине („Службени гласник 
РС“, број  19/16) 

 
 
Правна 
лица 

500 КМ 

 
 
По лиценци  

РС 100% 

 
30 дана 
прије 
истека 
лиценце 

Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

84. 
722331 
722332 

Накнада за 
оптерећивање 
животне 
средине 
амбалажним 
отпадом 

Закон о управљању 
отпадом 
(''Службени 
гласник РС'', 
бр.111/13 и 106/1)  
Закон о Фонду и 
финансирању 
заштите животне 
средине РС 
(''Службени 

Уредба о управљању амбалажом и 
амбалажним отпадом (''Службени 
гласник РС'', број 36/15) 
 
Одлука о коефицијентима за обрачун 
накнаде за оптерећивање животне 
средине амбалажним отпадом и 
циљевима управљања амбалажом и 
амбалажним отпадом за 2017. и 2018. 
годину (''Службени гласник РС'', бр 

Испоруч
илац50  

Накнада = 
Накнада за 
опште 
циљеве 
(NOC) + 
Накнада за   
специфичн
е циљеве 
(NSC) + 
Накнада за 

Годишњи извјештај 
о управљању 
амбала-жним 
отпадом  

ФЗЖСЕЕ52 
 

 
100 % 

 
 

 
 
 
 
 
На 
годишњем 
нивоу  
 
 

 
 
 
 
Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

                                                 
50 Испоручилац који амбалажу у коју се пакује производ и амбалажу у коју је упакован производ први ставља у промет на територији Републике Српске. 
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гласник РС'', бр. 
117/11, 63/14 и 
90/16) 

23/17) евидентир
ање (Ne) 

51 
 

85.  

Накнада за 
трошкове 
спровођења 
обуке и 
стручног 
усавршавања 
за лица која 
врше 
енергетски 
преглед зграда 

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13,  106/15 и 
3/16) 
 

Програм обуке и стручног усавршавања 
за лица која врше енергетски преглед 
зграда (''Службени гласник РС'', број 
86/15) 
 
Одлука о висини трошкова спровођења 
обуке и стручног усавршавања за лица 
која врше енергетски преглед зграда 
( одлуку доноси директор а на основу 
закључка Управног одбора, број 
1506/15 и Измјена и допуна Одлуке 
број 1506-01/15) 
 

Физичка 
и правна 
лица 

1.500 КМ 
Број излазака на 
испит 

 
ФЗЖСЕЕ53 

 

 
 

100 % 
 
 

 
 
 
 
По 
извршеној 
обуци 
 

 
 
Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

86.  

Накнада за 
трошкове 
утврђивања 
еквивалентнос
ти програма 
обуке и 
увјерења о 
оспособљеност
и  

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13,  106/15 и 
3/16) 
 

Програм обуке и стручног усавршавања 
за лица која врше енергетски преглед 
зграда (''Службени гласник РС'', број 
86/15) 
 
Одлука о висини трошкова спровођења 
обуке и стручног усавршавања за лица 
која врше енергетски преглед зграда 
( одлуку доноси директор а на основу 
закључка Управног одбора, број 
1506/15 и Измјена и допуна Одлуке 
број 1506-01/15) 
 
Одлука о висини трошкова за поступак 
утврђивања еквивалентности програма 
обуке и увјерења о оспособљености  
(одлуку доноси директор, Одлука број 
1042/16) 

Физичка 
и правна 
лица 

100  КМ 
По поступку 
утврђивања 
еквивалентности 

 
ФЗЖСЕЕ54 

 

 
 

100 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
 
 
Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

87.  

Накнада за 
трошкове 
спровођења 
обуке и 
полагања 
испита за 
кандидате чија 

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13,  106/15 и 
3/16) 

Програм обуке и стручног усавршавања 
за лица која врше енергетски преглед 
зграда (''Службени гласник РС'', број 
86/15) 
Одлука о висини трошкова спровођења 
обуке и стручног усавршавања за лица 
која врше енергетски преглед зграда 

Физичка 
и правна 
лица 

180 КМ 
Број излазака на 
испит 

 
ФЗЖСЕЕ55 

 

 
 

100 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
По 

 
 
 
 
Министарство 
за просторно 
уређење, 

                                                                                                                                                                                                                                                 
52 ФЗЖСЕЕ-Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС 
51 формула  за обрачун накнаде је прописана чланом 63б. Закона о управљању отпадом 
53 ФЗЖСЕЕ-Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС 
54 ФЗЖСЕЕ-Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС 
55 ФЗЖСЕЕ-Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС 
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је обука за 
енергетски 
преглед зграда 
спроведена 
изван граница 
Републике 
Српске  

 ( одлуку доноси директор а на основу 
закључка Управног одбора, број 
1506/15 и Измјена и допуна Одлуке 
број 1506-01/15) 
Одлука о висини трошкова за поступак 
утврђивања еквивалентности програма 
обуке и увјерења о оспособљености  
(одлуку доноси директор, Одлука број 
1042/16) 

извршеној 
обуци 
 

грађевинарство 
и екологују 

88.  

Накнада за 
подстицање 
производње 
електричне 
енергије из 
обновљивих 
извора и у 
ефикасној 
когенарацији 

Закон о 
обновљивим 
изворима енергије 
и ефикасној 
когенерацији 
(''Службени 
гласник РС'', број 
39/13 108/13 и 
79/15) 

 
Одлука о висини накнаде за 
подстицање производње електричне 
енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији („Службени 
гласник РС“, број  14/16) 

Крајњи 
купац 
електрич
не 
енергије  

Јединична 
накнада од 
0,0025 
КМ/кwх 
(без ПДВ-
а) 
 

Преузета активна 
(потрошена) 
електрична 
енергија  

Опеартор 
система 
подстицаја
/произвођ
ачи 
електричн
е енергије 
из 
обновљив
их извора 
енергије и 
у 
ефикаснио
ј 
когенерац
ији 
/ФЗЖСЕЕ 56 

 
 
 

90:10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
На 
мјесечном 
нивоу  

 
 
 
 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

89.  

Накнада за 
издавање 
енергетског 
цертификата  

Закон о уређењу 
простора и 
грађењу 
(''Службени 
гласник РС'', број 
40/13, 106/15 и 
3/16) 

Правилник о вршењу енергетског 
прегледа зграда и издавање 
енергетског цертификата („Службени 
гласник РС“, број  30/15) 
 
 

Правно 
лице 
које 
врши 
енергетс
ки 
преглед  

Н = Цец + 
0,1 ∙ Цепз57 

Утврђује се након 
поднесеног 
захтјева 

ФЗЖСЕЕ58 
100 % 

 

 
Једнократ
но по 
поднесено
м захтјеву  

 
Министарство 
за просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологују 

90.  

Накнада за 
потребе 
финансирања 
побољшања 
енергетске 
ефикасности 

Закон о 
енергетској 
ефикасности 
(„Службени 
гласник РС“, број 
59/13) 

Правилник о методологији процјене 

трошкова понуде енергетских услуга 

(„Службени гласник РС“, број 28/14)  

 

Дистриб
утери и 
снабдјев
ачи 
енергијо
м 

0,015 × КД 

+ 1 × КИ + 

0,1 × КО  + 

1,5 × Е + (1 

- КМ/КУ) × 

Процијењена 
вриједност 
трошкова понуде 
енергетских 
услуга59  

 

ФЗЖСЕЕ  

 

100% 

 
 
 
Годишње60  

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

                                                 
56 ФЗЖСЕЕ-Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС 
57 Н – износ накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (КМ), Цец – фиксни износ накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (КМ), 0,1 ∙ Цепз – дио накнаде предвиђен за финансирање трошкова независне 
контроле 
58 ФЗЖСЕЕ-Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС 
59 Процијењена вриједност трошкова понуде енергетских услуга (израчунава се према броју и врсти крајњих купаца, укупно испо-рученој  енергији, и односа између броја крајњих купаца који-ма се обрачун ене-ргије врши на основу 
мјерења и укупног броја крајњих купаца) 
60 Годишње (Накнада се плаћа само уколико субјекти својим крајњим купцима не понуде енергетске услуге) 
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 8000 

 

 
 
Накнаде за финансирање премјера и успостављање катастра некретнина  
 
 

91. 722466 

Допринос за 
финансирање 
послова 
премјера и 
успостављања 
катастра 
непокретности 
из Програма 
послова 
премјера и 
успостављања 
катастра 
непокретности  

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

План послова премјера и осигурања 
катастра непокретности за 2017. годину  
(„Службени гласник РС“, број 24/17) 

Инвестит
ор 
грађевин
ског 
објекта 

0,3%,  
 

Предрачунска 
вриједност 
грађевинских 
радова  

РУГИПП 100% 

 
 
 
 

До 
момента 
издавања 
одобрења 
за 
грађење  

 
 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

92.  

Допринос за 
финансирање 
послова 
премјера и 
успостављања 
катастра 
непокретности 
из Програма 
послова 
премјера и 
успостављања 
катастра 
непокретности  

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

План послова премјера и осигурања 
катастра непокретности за 2017. годину  
(„Службени гласник РС“, број 24/17) 

Локална 
заједниц
а (град / 
општина
) 

0% - 14% 

Вриједност 
послова премјера 
и успоставе 
катастра 
непокретности    

РУГИПП 100% 

 
 

 
 
 
 
По 
обрачуну 
РУГИПП 

 
 
 
 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

93.  

Накнада за 
координате, 
коте и опис 
положаја 
геодетских 
тачака - по 
једној тачки61 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

1 КМ-7 КМ 

 
 
 
По геодетској 
тачки 
 
 
 
 

РУГИПП62 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке  

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

                                                 
61 Тарифни бројеви 1-13 
62 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
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92/09) 

94.  

Накнада за 
коришћење 
сервиса 
СРПОС-а63 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

 
 
Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

0,20 КМ – 
1.000 КМ 

По утрошеном сату 
- годишњи паушал 

РУГИПП64 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке  

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

95.  

Накнада за 
копије 
геодетских 
планова у 
аналогном 
облику65 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

 
 
1 КМ – 153 
КМ 
 
 
 

По започетом 
хектару 

 
 

РУГИПП66 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 

 
 
На захтјев 
странке 
 
 
 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

96.  

Накнада за 
копије 
геодетских 
планова у 
дигиталном 
(векторском) 
облику67 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

2.500 КМ – 
25.000 КМ 

По започетом 
хектару 

РУГИПП68 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

                                                 
63 Тарифни бројеви 14-41 
64 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
65 Тарифни бројеви 42-81 
66 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
67 Тарифни бројеви 82-88 
68 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
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97.  

Накнада за 
копије карата у 
аналогном 
облику - по 
листу69 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

45 КМ -233 
КМ По листу РУГИПП70 100% 

 
 
 
 
 
На захтјев 
странке 
 
 

 
 
 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

98.  

Накнада за 
копије карата у 
дигиталном 
облику71 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

 
Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

10 КМ – 
233 КМ По листу РУГИПП72 100% 

 
 
На захтјев 
странке 
 
 
 
 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

99.  

Накнада за 
Аерофотограм
етријски 
материјали у 
аналогном 
облику73 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

45 КМ – 
100 КМ 

По 
копији/фотомозаи
ку 

РУГИПП74 100% 

 
 
На захтјев 
странке 
 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

100.  

Накнада за 
Аерофотограм
етријски 
материјали у 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 

 
Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће

15 КМ – 40 
КМ По започетом км2 РУГИПП76 100% 

 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 

                                                 
69 Тарифни бројеви 89-106 
70 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
71 Тарифни бројеви 107-126 
72 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
73 Тарифни бројеви 127-131 
74 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
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дигиталном 
облику75 

непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

ње 
података 

правне послове 

101.  
Накнада за 
податке 
ортофотоа77 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

4 КМ – 44 
КМ По започетом км2 РУГИПП78 100% 

 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

102.  

Накнада за 
податке 
дигиталног 
модела 
терена79 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

55 КМ – 75 
КМ По започетом км2 РУГИПП80 100% 

На захтјев 
странке 
 

Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

103.  

Накнада за 
податке 
регистра 
просторних 
јединица у 
дигиталном 
облику81 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

 
 
Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

0,10 КМ – 
10 КМ По полигону РУГИПП82 100% 

На захтјев 
странке 

Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

104.  
Накнада за 
копију - препис 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 

Подноси
лац 
захтјева 

10 КМ – 30 
КМ 

По страни 
запоисника 

РУГИПП84 100% 
На захтјев 
странке 

Републичка 
управа за 
геодетске 

                                                                                                                                                                                                                                                 
76 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
75 Тарифни бројеви 132-137 
77 Тарифни бројеви 138-146 
78 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
79 Тарифни бројеви 147-152 
80 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
81 Тарифни бројеви 153-163 
82 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
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података 
премјера и 
катастра 
непокретности
83 

коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

за 
коришће
ње 
података 

имовинско 
правне послове 

105.  

Накнада за 
задавање 
података о 
површинама, 
културама и 
катастарском 
приходу85 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

3 КМ По парцели РУГИПП86 100% 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

106.  

Накнада за 
издавање 
података о 
историјату 
парцела87 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

3 КМ – 14 
КМ 

По парцели/ По 
списку промјена 

РУГИПП88 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

107.  

Накнада за 
приступање  
алфанумеричк
им подацима 
катастра и 
земљишне 
књиге...89 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

 
5.000 КМ – 
14.000 КМ 
 
 

Кориснички налог РУГИПП90 100% 

 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

                                                                                                                                                                                                                                                 
84 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
83 Тарифни бројеви 164-174 
85 Тарифни број 175 
86 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
87 Тарифни бројеви 176-179 
88 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
89 Тарифни бројеви 180-183 
90 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
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108.  

Накнада за 
приступање 
алфанумеричк
им подацима 
катастра и 
земљишне 
књиге у 
дигиталном 
облику путем 
локалне (или 
глобалне) 
рачунарске 
мреже91 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

1 КМ – 2 
КМ По упиту РУГИПП92 100% 

 
 
 
 
 
На захтјев 
странке 
 

 
 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

109.  

Накнада за 
приступање 
подацима 
Геопортала 
РУГИП93 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

100 КМ – 
2.000 КМ 

По теми 
Геопортала 

РУГИПП94 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

110.  

Наканада за 
услуге у 
поступку 
одржавања 
премјера95 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

7 КМ – 
50.000 КМ 
 

По упису РУГИПП96 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

111.  

Накнада за 
снимање и 
картирање 
водова и 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће

0,36 КМ – 
133 КМ 
 

По метру/ По 
утрошеном сату 

РУГИПП98 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 

                                                 
91 Тарифни бројеви 183-187 
92 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
93 Тарифни бројеви 188-194 
94 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
95 Тарифни бројеви 195-248 
96 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
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подземних 
објеката97 

непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

 ње 
података 

правне послове 

112.  

Накнада за 
геодетске 
радове за 
посебне 
потребе99 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

 
 
 
 
Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

 
 
 
 
Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

 
 
 
7 КМ – 667 
КМ 
 
 

 
По парцели/ 
Поутрошеном сату 

РУГИПП100 100% 

 
 
 
 
На захтјев 
странке 

 
 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

113.  

Накнада за 
остале послове 
из 
надлежности 
Управе101 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

13 КМ – 54 
КМ 

По листу / По 
утрошеном сату 

РУГИПП102 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке 
 
 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

114.  

Накнада за 
издавање 
лиценци и 
легитимација
103 

Закон о накнадама 
за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

Одлука о висини накнада за 
коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

21 КМ – 
170 КМ По захтјеву РУГИПП104 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

115.  Накнада за Закон о накнадама Одлука о висини накнада за Подноси  Дупли По захтјеву РУГИПП105 100%   

                                                                                                                                                                                                                                                 
98 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
97 Тарифни бројеви 249-260 
99 Тарифни бројеви 261-273 
100 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
101 Тарифни бројеви 274-287 
102 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
103 Тарифни бројеви 288-291 
104 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
105 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
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приоритетно 
узимање у рад 
предмета 

за вршење услуга 
премјера и 
коришће-ње 
података ката-стра 
непокретности и 
катастра земљишта 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/09) 

коришћење података и пружање услуга 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (''Службени 
гласник РС'', број 18/12 и 27/12) 
 

лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

износ 
редовне 
накнаде  

 
На захтјев 
странке 

Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

116.  

Накнада за 
трошкове 
полагања 
стручног 
испита  

Закон о премјеру и 
катастру 
непокретности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
34/06, 110/08 и 
15/10) 

Правилник о начину полагања стручног 
испита радника који раде на пословима 
премјера, одржавања катастра 
непокретности, катастра комуналних 
уређаја, као и катастарског класирања и 
бонитирања земљишта (''Службени 
гласник РС'', број 112/03) 
 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
коришће
ње 
података 

 Дупли 
износ 
редовне 
накнаде  

По захтјеву РУГИПП106 100% 

 
 
 
На захтјев 
странке 

 
Републичка 
управа за 
геодетске 
имовинско 
правне послове 

 
 
Накнаде из области рударства и геологије  
 
 

 
 
 
117.  

Накнада за 
трошкове 
полагања 
стручног 
испита у 
рударству 

Закон о рударству 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
59/12) 

Правилник о условима, начину и 
програму полагања стручног испита у 
области рударства(„Службени гласник 
Републике Српске“, број 14/13) 

Подноси
лац 
захтјева 
(правно 
или 
физичко 
лице) 

 
400,00 КМ 
по 
кандидату 

 
Рјешење министра 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

РС 100% 

 
 
Излазак на 
испит 

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

 
 
 
118.  

Накнада за 
трошкове 
полагања 
стручног 
испита у 
области 
геологије 

Закон о геолошким 
истраживањима 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
110/13) 

Правилник о условима, начину и 
програму полагања стручног испита за 
лица геолошке струке („Службени 
гласник Републике Српске“, број 
111/14) 

Подноси
лац 
захтјева 
(правно 
или 
физичко 
лице) 

 
400,00 КМ 
по 
кандидату 

 
Рјешење министра 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

РС 100% 

 
 
Излазак на 
испит 

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

 
 
119. 

 Накнада за 
трошкове 
одобравања 
експлоатацион
ог поља 

Закон о рударству 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
59/12) 

Правилник о поступку одобравања 
експлаотационог поља и начину 
вођења евидиенције о одобреним 
експлаотациоим пољима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 42/14) 

 
Концеси
онар 

 
40,00 КМ 
по 
започетом 
радном 
сату 

Рјешење министра 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

РС 100% 

 
По 
издавању 
рјешења 

Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

 
 
 

 Накнада за 
трошкове 
техничког 

Закон о рударству 
(„Службени 
гласник Републике 

 
Tарифни број 75. Закона о 
административним таксама („Службени 

 
Концеси
онар 

40,00КМ 
по 
започетом 

Рјешење министра 
индустрије, 
енергетике и 

РС 100% 
 
 
По 

Министарство 
индустрије, 
енергетике, 

                                                 
106 РУГИПП – Републичка управа за геодетске имовинско правне послове 
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120. прегледа 
рударског 
објекта 

Српске“, број 
59/12) 

гласник Републике Српске“, бр: 100/11 
и 67/13 ) 

радном 
сату 

рударства издавању 
рјешења 

рударства 

 
 
121. 

 
Накнада за 
детаљна 
геолошка 
истраживања 

Закон о геолошким 
истраживањима 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
110/13) 

 
Члан 34. Закона о геолошким 
истраживањима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 110/13) 

 
Подноси
лац 
захтјева 

2% од 
вриједност
и 
пројектова
них радова 

Рјешење министра 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

РС 100% 

 
По 
издавању 
рјешења 

Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

122.  

Накнада за 
ревизију 
елабората о 
резервама 
минералних 
сировина  

Закон о геолошким 
истраживањима 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 110/13) 

Правилник о критеријумима за 
утврђивање висине накнаде за ревизију 
елабората о резервама минералних 
сировина („Службени гласник РС“, 
број 51/14) 

 
Правна 
лица 
 

525 КМ107 
Максимал
ан износ 
накнаде је 
10.000,00 
КМ 

Врста минералне 
сировине, уложена 
средства у 
истраживања, 
количина резерви 
и сложеност 
геолошке грађе 
лежишта 
минералне 
сировине 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

123.  

Накнада за 
издавање и 
одузимање 
лиценце за 
геолошка 
истраживања 

Закон о геолошким 
истраживањима 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 110/13) 

Правилник о поступку издавања и 
одузимања лиценце за геолошка 
итраживања, форми лиценце и вођењу 
и објављивању регистра лиценци 
(„Службени гласник РС“, број 28/14) 

Правно 
лице 

1.000 КМ 
По издатој 
лиценци  

РС 100% 

30 дана од 
дана 
подношењ
а захтјева 

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

 
 
Накнаде из области саобраћаја  
 

 

124. 722115 
Накнада 
трошкова за 
обрасце  

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) 

Одлука о висини и начину наплате 
образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 5 КМ 
до 50 
КМ108 

По издатом 
обрасцу 

РС 100% 

 
По 
подношењ
у обрасца 

Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

125. 722115 

Накнада 
трошкова за 
пружање 
услуга 
јединице за 
здравствену 
превентиву 

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) 

Одлука о висини и начину наплате 
образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар 

Подноси
лац 
захтјева 

60 КМ По пруженој услузи РС 100% 

 
По 
подношењ
у захтјева 

Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

                                                 
107 Сабере се број припадајућих бодова по свим критеријумима и помножи цијеном бода која износи 525 КМ 
108 Обухвата ставке од 1 до 5 
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126. 722115 

Накнада 
трошкова за 
пружање 
услуга у 
области 
полиције  

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) 

Одлука о висини и начину наплате 
образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 5 КМ 
до 600 
КМ109 

 
 
 
По пруженој услузи РС 100% 

 
По 
подношењ
у захтјева 

Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

127. 722115 

Накнада 
трошкова за 
пружање 
услуга у 
области 
криминалистич
ке полиције  

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) 

Одлука о висини и начину наплате 
образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 1 КМ 
до 600 
КМ110 

 
 
По пруженој услузи 

РС 100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

128. 722115 

Накнада 
трошкова за 
пружање 
услуга из 
области 
заштите од 
пожара  

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) 
Закон о заштити од 
пожара 
(„Службени 
гласник РС“, број 
71/12) 

Одлука о висини и начину наплате 
образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар, а донесена 
је у складу са Законом о републичкој 
управи и члановима 20. и  24. Закона о 
заштити од пожара 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 30 КМ 
до 2.500 
КМ111 

По издатој 
сагласности (у 
рјешењу назначен 
износ) 

РС 100% 

 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

129. 722115 

Накнаде за 
давање 
одобрења за 
промет 
експлозивних 
материја коју 
издаје МУП РС  

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) 
Закон о промету 
експлозивних 
материја и 
запаљивих 
течности и гасова 
(„Службени 
гласник РС“, број 
78/11) 

Одлука о висини и начину наплате 
образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 10 КМ 
до 200 
КМ112 

По издатој 
сагласности (у 
рјешењу назначен 
износ) 

РС 100% 

 
 
 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

130. 722115 Накнаде за Закон о Одлука о висини и начину наплате Подноси Од 10 КМ По издатој РС 100%  Мининстарство 

                                                 
109 Обухвата ставке од 1 до 13; на висину накнаде из ставке 3 зарачунава се и ПДВ  
110 Обухвата ставке од 1 до 67 
111 Обухвата ставке од 1 до 35 
112 Обухвата ставке од 1 до 6 
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одобрења и 
сагласности 
коју издаје 
Центар јавне 
безбједности, 
станица 
безбједности 
или полицијска 
станица 

републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) 
 

образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар 

лац 
захтјева 

до 600 
КМ113 

сагласности (у 
рјешењу назначен 
износ) 

 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 

унутрашњих 
послова 

131. 722115 

Накнада за 
полагање 
стручног 
испита и 
издавање 
увјерења  

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) 
 

 
Одлука о висини и начину наплате 
образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 10 КМ 
до 300 
КМ114 

По кандидату 
и/или издатом 
увјерењу 

РС 100% 

 
 
По испиту 
и/или 
издатом 
увјерењу 

Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

132. 722115 

Накнада за 
пружање 
услуга у 
области 
Управе за 
полицијско 
образовање  

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08, 11/09, 
74/10, 8 
6/10, 24/12 и 
121/12) 
 

 
Одлука о висини и начину наплате 
образаца и услуга (09.04.2015. године) 
коју је потписао Министар 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 2 КМ 
до 1.200 
КМ115 

По кандидату 
и/или издатом 
увјерењу 

РС 100% 

 
 
По испиту 
и/или 
издатом 
увјерењу 

Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

133.  

Накнада за 
оспособљавањ
е, полагање 
испита, 
издавање 
цертификатао 
стручној 
оспособљеност
и савјетника за 
безбједност 
као и накнаде 
за чланове 
испитне 
комисије 

Закон о превозу 
опасних материја 
(„Службени 
гласник РС“, бр 
15/16) 

Правилник о начину и поступку 
стручног оспособљавања, провјере 
знања и издавање цертификата о 
оспособљености савјетника за 
безбједност и о условима које морају 
испуњавати установе које врше стручно 
оспособљавање савјетника за 
безбједност („Службени гласник РС“, 
број 70/14) 

Правно 
лице или 
предузет
ник 

 
 
 
350 КМ 
+10 КМ 
таксе 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
По кандидату 

РС 100% 

 
 
 
 
 
 
По 
кандидату 

 
Министарство 
саобраћаја и 
веза 
 

134.  
Накнада за 
издавање 
лиценци 

Закон о превозу у 
друмском 
саобраћају 

Правилник о издавању лиценци 
превозника и легитимације за возача 
моторног возила („Службени гласник 

Превозн
ик 
подноси

Висина 
накнаде 
прописана 

По лиценци РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 

                                                 
113 Обухвата ставке од 6 до 19 
114 Обухвата ставке од 1 до 8 
115 Обухвата ставке од 1 до 16 
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превозника и 
легитимације 
за возача 
моторног 
возила 

(„Службени 
гласник РС“, 
број 111/08, 50/10 
и 12/13) 

РС“, број 77/13 и 101/13) лац 
захтјева 

је Законом 
о 
администр
ативним 
таксама 

саобраћаја и 
веза 
 

135.  

 
Накнаде за 
полагање 
испита за 
стицање 
стручне 
оспособљеност
и за 
управљање 
чамцима 

 
Закон о 
унутрашњој 
пловидби 
 („Службени 
гласник РС“, број 
58/01, 33/06,  
01/08  и 100/11)  

Правилник о програму и начину 
полагања стручних испита за управљача 
чамца („Службени гласник Републике 
Српске“  број 85/07)  

Правно и 
физичко 
лице 

90 КМ   По кандидату   
 

РС 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

136.  

 
Накнаде за 
коришћење  
објеката 
безбједности 
пловидбе 

Закон о 
унутрашњој 
пловидби 
 („Службени 
гласник РС“, број 
58/01, 33/06,  
01/08  и 100/11) 

Рјешење  о висини накнаде за 
коришћење објеката безбједности 
пловидбе („Службени гласник 
Републике Српске“ број  100/07) 

Правно и 
физичко 
лице 

50 КМ - 
300 КМ  
годишње у 
зависности 
од 
уређеност
и пловног 
пута и 
носивости 
пловила 

Појединачно за 
сваког субјекта   

РС 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

137.  

Накнада за 
издавање 
рјешења о 
категоризацији 
аутобуске 
станице 

Закон о превозу у 
друмском 
саобраћају 
Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
111/08, 50/10, 
12/13  и  33/14 

Правилник о испуњености услова и 
категоризацији аутобуских станица и 
терминала градског/приградског 
превоза лица,  („Службени гласник 
Републике Српске“, број  61/10 и  40/15) 

Правно  
лице 

500 КМ По захтјеву   
 

РС 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 
 
По 
захтјеву   
 
 

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

138.  

Накнада за 
утврђивање 
испуњености 
услова за рад  
радионица за 
тахографе и 
издавање 
одобрења за 
рад 

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08) 

Правилник о радионицама и 
тахографима („Службени гласник БиХ“, 
број  4/11) 

Правно  
лице 

500 КМ 

Једнократно 
приликом 
добијања 
одобрења за рад 

 
РС 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

139.  

Накнада за 
утврђивање 
испуњености 
услова за рад  
станица за 

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08) 

Правилник о техничким прегледима 
возила („Службени гласник Републике 
Српске 19/07)  и  
Правилник о техничким прегледима 
возила („Службени гласник БиХ “ 13/07 

Правно  
лице 

800 КМ 

Једнократно 
приликом 
добијања 
одобрења за рад 

 
РС 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
По 
подношењ

Министарство 
саобраћаја и 
веза 
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техничких 
прегледа 
возила и 
издавање 
одобрења за 
рад 

и 72/07 )  
 
 

у захтјева 

140.  

Накнада за 
безбједност 
саобраћаја  у 
висини 2% од 
остварене 
цијене 
техничког 
прегледа 
возила у СТП 

Закон о 
републичкој 
управи („Службени 
гласник РС“, број 
118/08) 

Правилник о техничким прегледима 
возила („Службени гласник БиХ“ број 
13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 и 29/11)  

Правно  
лице 

2% од 
реализова
не цијене 
услуга 
техничког 
прегледа 
возила   

Мјесечно на 
основу извршених 
услуга техничких 
прегледа возила у 
СТП прегледа на 
подручју 
Републике Српске 

РС 
 

 
 

100% 
 
 
 

 
 
До десетог 
у мјесецу 
за 
претходни 
мјесец 

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

141.  
Накнада за 
коришћење 
аутопутева      

Закон о јавним 
путевима 
(''Службени 
гласник РС'', број 
89/13) 

Уредба о висини путарине („Службени 
гласник РС“, број 42/14, 26/15 и 19/16) 
 

Имаоци 
моторни
х и 
прикључ
них 
возила 

2,5КМ – 12 
КМ116 

Према категорији 
возила 

ЈП 
''Аутопутев

и 
Републике 

Српске'' 

100% 

Износ се 
плаћа 
свакоднев
но по  
проласку 
возила 

 
Министарство 
саобраћаја и 
веза 

142. 722423 

Накнада за 
јавне путеве на 
годишњем 
нивоу од 
регистрације 
моторних и 
прикључних 
возила 

Закон о јавним 
путевима 
(''Службени 
гласник РС'', број 
89/13) 
 

Уредба о висини годишње накнаде за 
јавне путеве која се плаћа при 
регистрацији моторних и прикључних 
возила („Службени гласник РС“, број 
55/16 и 90/16) 

Имаоци 
моторни
х и 
прикљу-
чних 
возила 

6КМ – 472 
КМ 

Према радној 
запремини, према 
највећој 
дозвољеној маси, 
према снази 
мотора, по 
регистрованом 
мјесту за сједење 

 
ЈПП РС117 

 

 
 

100% 
 
 

 
 
Износ на 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
Министарство 
финансија 

143.  

Накнада за 
кори-шћење 
путног 
земљишта 
ауто-путева, 
брзих и 
магистралних 
путева на 
основу закупа 

Закон о јавним 
путевима 
(''Службени 
гласник РС'', број 
89/13) 
 

 
Уредба о висини накнаде за 
коришћење путног земљишта 
(''Службении гласник РС'', број 59/15) 
 

Правна 
лица, 
предузе-
тници и 
физичка 
лица 

Од 0,10 
КМ/м2 до 
4,5 КМ/м2 

По квадратном 
метру површине 
путног земљишта 
које се даје на 
кориштење на 
основу закупа 

ЈП 
''Аутопутев
и РС'' и ЈПП 

РС 

100% 

Дефиниса
но 
уговором 
о закупу 

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

144.  

Накнада за 
ванредни 
превоз (и 
осовинско 
оптерећење) 

Закон о јавним 
путевима 
(''Службени 
гласник РС'', број 
89/13) 
Закон о 

Уредба о регулисању висине накнада за 
ванредне превозе на путевима 
Републике Српске („Службени гласник 
РС“, број 65/06 и 110/09) 
Одлука о накнадама јединица локалне 
самоуправе 

Имаоци 
моторни
х и 
прикљу-
чних 
возила 

600 КМ 
У 
зависности 
од 
основице  

По једном захтјеву 
Димензије возила, 
укупна маса 
возила, осовинско 
оптерећење, штета 
на путу и путним 

ЈП 
''Аутопутев
и РС'' и ЈПП 
РС 
концесион
ар  

100% 
По једном 
захтјеву   

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

                                                 
116 Возила прве категорије 2,5 КМ, возила друге категорије 5 КМ, возила треће категорије 7 КМ, возила четврте категорије 12 КМ 
117 ЈПП РС- Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ 
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безбједности 
саобраћаја на 
путевима 
Републике Српске 
(''Службени 
гласник РС'', број 
63/11) 

Власник 
возила  

објектима О 

145.  

Накнада за 
постављање 
натписа у 
заштитном 
појасу пута 

Закон о јавним 
путевима 
(''Службени 
гласник РС'', број 
89/13) 

Правилник о постављању натписа у 
заштитном појасу јавних 
путева („Службени гласник РС“, број 
29/09 и 47/12) 
Уредба о утврђивању висине накнаде 
за постављање натписа у заштитном 
појасу пута („Службени гласник РС“, 
број 23/09) 

Физичко 
и правно 
лице118 

Од 50 КМ 
до 150 
КМ/м2119 

По једном захтјеву ЈПП РС120  100% 
На 
годишњем 
нивоу 

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

146.  

Накнада за 
прикључење 
прилазног пута 
на јавни пут 

Закон о јавним 
путевима 
(''Службени 
гласник РС'', број 
89/13) 

Уредба о виснини накнаде за локацију 
и изградњу објекта у заштитном појасу 
пута који се прикључује на јавни пут  
(„Службени гласник РС“, број 65/06 и 
110/09) 

Имаоци 
моторни
х и 
прикључ
них 
возила 

Од 0,10 
КМ/м2 до 
4,5 КМ/м2 

 
По једном захтјеву  

ЈП 
''Аутопутев
и РС'' и ЈПП 
РС  

100% 
По једном 
захтјеву   

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

147.  

Накнада за 
локацију и 
изградњу 
објеката у 
заштитном и 
путном појасу 
пута који се 
прикључује на 
јавни пут 

Закон о јавним 
путевима 
(''Службени 
гласник РС'', број 
89/13) 

Уредба о виснини накнаде за локацију 
и изградњу објекта у заштитном појасу 
пута који се прикључује на јавни пут  
(„Службени гласник РС“, број 65/06 и 
110/09) 

Физичка 
и правна 
лица 

Од  10 
КМ/м2 

до 3.000 
КМ121 
 

По једном захтјеву  ЈПП РС  100% 

По 
поднешен
ом 
захтјеву   

Министарство 
саобраћаја и 
веза 

 
 
Накнаде лицима на која су пренесена јавна овлаштења   
 
 

 
 
 
 

148. 
 

Накнада за 
одобрење 
објављивања 
понуде за 
преузимање и 
конкурентске 

Закон о 
преузимању 
акционарских 
друштава 
(''Службени 
гласник РС'', број 
65/08, 92/09 и 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Правилник о условима и поступку 
емисије хартија од вриједности 
(„Службени гласник РС“, број 60/12 и 

 
Подноси
лац 
захтјева 

 
 
0,8 %, 
најмање 
1.000 КМ 
 

Износ средстава 
издвојених за 
давање понуде 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

                                                 
118 Физичко и правно лице које је власник рекламног паноа или транспарента изнад пута 
119 Накнада за давање сагласности 50 КМ; годишња накнада за постављање свијетлећих натписа 150 КМ/м2; годишња накнада за постављање осталих натписа 100 КМ/м2  
120 ЈПП РС- Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ 
121 Уредбом је регулисано 12 накнада чије вриједности су од 10КМ до 3.000 КМ 
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јавне понуде 59/13) 88/13)  

 
 
 
 

149.  

Накнада за 
одобрење 
објављивања 
измјене 
понуде за 
преузимање 
акционарског 
друштва 

Закон о 
преузимању 
акционарских 
друштава 
(''Службени 
гласник РС'', број 
65/08, 92/09 и 
59/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Правилник о условима и поступку 
емисије хартија од вриједности 
(„Службени гласник РС“, број 60/12 и 
88/13)  

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ 

Фиксни износ, 
независан од 
вриједности 
преузимања 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

150.  

Накнада за 
одобрење 
проспекта за 
емисију 
хартија од 
вриједности 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Правилник о условима и поступку 
емисије хартија од вриједности 
(„Службени гласник РС“, број 60/12 и 
88/13)  

Подноси
лац 
захтјева 

 
0,15%, 
најмање 
1.000 КМ 
 

Износ хартија од 
вриједности у 
емисији (обим 
емисије) 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

151.  

 
Накнада за 
поступање 
Комисије у 
поступку 
промјена на 
капиталу  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Правилник о условима и поступку 
емисије хартија од вриједности 
(„Службени гласник РС“, број 60/12 и 
88/13)  

Подноси
лац 
захтјева 

0,15%, 
најмање 
1.000 КМ 

Износ хартија од 
вриједности у 
емисији (обим 
емисије), осим у 
случају промјене 
на капиталу по 
основу смањења, 
какда се као 
основица за 
обрачун накнаде 
користи износ за 
који се смањује 
основни капитал 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

152.  

Накнада за  
одобрење  
прелиминарно
г проспекта, 
дода-тка 
јединственом 
проспекту и 
измјене и 
допуне 
проспекта 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Правилник о условима и поступку 
емисије хартија од вриједности 
(„Службени гласник РС“, број 60/12 и 
88/13)  

Подноси
лац 
захтјева 

2.000 КМ 

Фиксни  износ, 
независан од 
вриједности 
емисије 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

153.  

Накнада за 
одо-брење  
претва-рања 
отвореног у 
затворено 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Правилник о условима и поступку 

Подноси
лац 
захтјева 

3.000 КМ 

Фиксни  износ, 
независан од 
вриједности 
емисије  
 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 
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акционарско 
друштво и одо-
брење 
промјене 
правне форме 
отвореног 
акци-онарског 
дру-штва 
(повлачење са 
берзе)  

92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

претварања затвореног акционарског 
друштва у отворено, односно отвореног 
акционарског друштва у затворено и 
промјени правне форме акционарског 
друштва („Службени гласник РС“, број 
59/10, 60/12 и 117/12)  

 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

154.  

Накнада за 
издавање 
дозволе за 
обављање 
послова агента 
емисије за 
тачно 
одређену 
емисију 
хартија од 
вриједности  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Правилник о условима и поступку 
емисије хартија од вриједности 
(„Службени гласник РС“, број 60/12 и 
88/13)   

 

Подноси
лац 
захтјева 

0,03% 

Номинална 
вриједност износа 
хартија од 
вриједности у 
емисији 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

155.  

Накнада за 
издавање 
дозво-ле за 
обављање 
послова 
преузи-маоца 
емисије 
(underwriter-а) 
за тачно 
одређену 
емисију 
хартија од 
вриједности  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Правилник о условима и поступку 
емисије хартија од вриједности 
(„Службени гласник РС“, број 60/12 и 
88/13)  

Подноси
лац 
захтјева 

 
0,05% 

Номинална 
вриједност износа 
хартија од 
вриједности у 
емисији 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

156.  

Накнада за 
упис у Регистар 
емитената код 
Комисије 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

200 КМ По упису  КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

157.  

Накнада за  
упис промјене 
у Регистру 
емитената код 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 

 
Правилник о Регистру емитената 
хартија од вриједности код Комисије за 
хартије од вриједности Републике 

Подноси
лац 
захтјева 
 

100 КМ По упису  КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
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Комисије гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Српске („Службени гласник РС“, број 
29/07, 60/12 и 111/12) 
 
Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10 и 22/13) 

хартије од 
вриједности 

158.  

Накнада за 
издавање 
извода или 
увјерења из 
регистра 
емитената код 
Комисије 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о Регистру емитената 
хартија од вриједности код Комисије за 
хартије од вриједности Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
29/07, 60/12 и 111/12) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10 и 22/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

100 КМ 
По издатом  
изводу или 
увјерењу   

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

159.  

Накнада за  
издавање 
дозволе за 
оснивање 
друштва за 
управљање 
инвестициони
м фондом  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

10.000 КМ По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

160.  

Накнада за 
давање 
сагласности на 
општа акта 
друштва и 
њихове 
измјене и 
допуне  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

161.  

Накнада за  
давање 
сагласности на 
именовање 
директора 
друштва за 
управљање 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

2.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

162.  

Накнада за 
издавање 
сагласности 
члану управног 
одбора  
друштва за 
управљање и 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 
Правилник о условима и поступку 
претварања затвореног акционарског 
друштва у отворено, односно отвореног 
акционарског друштва у затворено и 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 
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члану 
надзорног 
одбора 
затворе-ног 
инвестиционог 
фонда 

108/13) промјени правне форме акционарског 
друштва („Службени гласник РС“, број 
59/10, 60/12 и 117/12)  

163.  

Накнада за 
давање 
сагласност на 
Правилник о 
сукобу 
интереса 
друштва за 
управљање  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 
 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

 
 
 

КХоВ РС 

 
 
 

100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

164.  

Накнада за  
издавање 
дозволе за 
оснивање и 
управљање 
инвестициони
м фондом и 
пријава уписа у 
регистар 
фондова 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о Регистру емитената 
хартија од вриједности код Комисије за 
хартије од вриједности Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
29/07, 60/12 и 111/12) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

5.000 КМ По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

165.  

Накнада за 
давање 
сагласности на 
измјене и 
допуне аката 
фонда након 
оснивања 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о Регистру емитената 
хартија од вриједности код Комисије за 
хартије од вриједности Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
29/07, 60/12 и 111/12) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

166.  

Накнада за 
одобрење за 
промјену 
депозитара 
фонда 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

 
Правилник о Регистру емитената 
хартија од вриједности код Комисије за 
хартије од вриједности Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
29/07, 60/12 и 111/12) 
 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатом 
одобрењу 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

167.  

Накнада за 
издавање 
претходног 
одобрења за 
преношење 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатом 
одобрењу 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
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послова 92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

вриједности 

168.  

Накнада за 
издавање 
дозволе за 
управљање 
фондом  у 
случају 
преношења 
управљања 
фондом на 
друго друштво  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 
Правилник о условима и поступку 
претва-рања затвореног акционарског 
друштва у отворено, односно отвореног 
акционарског друштва у затворено и 
промјени правне фо-рме акционарског 
друштва („Службени гла-сник РС“, број 
59/10, 60/12 и 117/12)  

Ново 
друштво 

3.000 КМ По издатој дозволи  КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

169.  

Накнада за 
давање 
сагласности на 
промотивне 
информације 
као и за сваку 
измјену и 
допуну  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

170.  

Накнада за 
издавање 
сагласности на 
именовање 
директора 
берзе или 
другог 
уређеног 
јавног тржишта 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

2.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

171.  

Накнада за на 
жалбу против 
одлуке берзе о 
одбијању 
пријема у 
чланство берзе 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

100 КМ По жалби  КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

172.  

Накнада за 
издавање 
сагласности за 
стицање акција 
берзе  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 
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108/13) 

173.  

Накнада за 
издавање 
сагласности за 
стицање акција 
берзе које је 
резултат 
стратешког 
повезивања са 
другом берзом  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

2.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

174.  

Накнада за 
одговоре на 
упите и 
давање 
мишљења за 
физичка лица 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева  

70 КМ По одговору КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

175.  

Накнада за 
одговоре на 
упите и 
давање 
мишљења за 
правна лица 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

70 КМ По одговору 

 
 
 

КХоВ РС 

 
 
 

100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

176.  

Накнада за 
одговоре на 
упите и 
давање 
мишљења за 
овлашћене 
учеснике, 
стеча-јне 
управнике, 
нотаре, 
адвокате и 
друга правна и 
физичка лица 
која се баве 
консултантски
м услугама 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ По одговору КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

177.  
Накнада за 
давање 
дозволе 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Подноси
лац 
захтјева 

3.000 КМ По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
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Централном 
реигстру за 
обављање 
послова 
депозитара 
фонда 

гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

 
хартије од 
вриједности 

178.  

Накнада за 
изда-вање 
дозволе за 
реорганизациј
у-статусна про-
мјена друштва 
и фонда и 
дозвола за 
преобли-
ковање затво-
реног инвести-
ционог фонда 
у отворени 
инве-стициони 
фонд 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

5.000 КМ и 
10.000 
КМ122 

По издатој дозволи  КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

179.  

Накнада за 
издавање 
дозволе за 
реорганизациј
у – одобрење 
плана 
активности 
усклађивања 
улагања и 
изложености 
према 
појединим 
лицима и план 
преобликовањ
а затвореног 
инвестиционог 
фонда у 
отворени 
инвестициони 
фонд 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

3.000 КМ 
Провјерит
и ! 

По издатој дозволи  КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

180.  Накнада за 
Закон о тржишту 
хартија од Тарифа накнада Комисије хартија од 

Подноси
лац 

20.000 КМ По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ

 
 

                                                 
122 У случају да статусна промјена има за посљедицу оснивање новог друштва накнада износи 10.000 КМ; У случају да статусна промјена има за посљедицу оснивање новог фонда накнада износи 5.000 КМ  
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издавање 
дозволе за рад 
берзе или 
другог 
уређеног 
јавног тржишта  

вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

захтјева у захтјева  
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

181.  

Накнада за 
издавање 
сагласности на 
статут, 
правила, 
цјеновник и 
друге опште 
акте којима се 
уређује 
пословање 
берзе  или 
другог 
уређеног 
јавног тржишта  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

182.  

Накнада за 
издавање 
сагласности на 
статут, правил-
нике, 
цјеновник и 
друге опште 
акте којима се 
уређује 
пословање 
Централног 
регистра 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

183.  

Накнада за 
иѕдавање 
сагласности на 
измјене и 
допуне аката 
Централног 
регистра из 
претходне 
тачке  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

184.  

Накнада за 
издавање 
сагласности на 
избор и имено-

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Подноси
лац 
захтјева 

2.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
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вање 
директора 
Централног 
регистра 

гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

 
хартије од 
вриједности 

185.  

Накнада за 
издавање 
сагласности на 
избор и имено-
вање члана 
управног и 
органа који 
врши надзор 
Централног 
регистра и 
берзе 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По издатој 
сагласности  

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

186.  

 

Накнада за 
издавање 
дозволе за 
обављање 
кастоди 
послова 

 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

5.000 КМ По издатој дозволи  КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

187.  

Накнада за 
одобрење 
продужења 
дозволе за 
обављање 
кастоди 
послова  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

2.000 КМ 
По издатом 
одобрењу 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

188.  

Накнада за 
давање 
сагласности на 
измјене и 
допуне аката 
којима се 
регулишу 
услови и начин 
обављања 
катоди 
послова  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
 

По издатој 
сагласности 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

189.  Накнада за 
Закон о тржишту 
хартија од Тарифа накнада Комисије хартија од 

Подноси
лац 

2.000 КМ 
По издатој 
сагласности 
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давање сагла-
сности на 
имено-вање 
руководи-оца 
организаци-
оног дијела 
банке који 
руководи 
кастоди 
пословима 

вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

захтјева  
 

КХоВ РС 

 
 

100% 

 
По 
подношењ
у захтјева 

 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

190.  

Накнада за 
издавање 
дозволе за рад 
берзанског 
посредника 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

7.000 КМ По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

191.  

Накнада за 
одобрење 
продужења 
дозволе за рад 
берзанског 
посредника 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

2.000 КМ 
 

По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

192.  

Накнада за 
давање саглас-
ности на 
измјене и 
допуне статута 
и других 
општих аката 
берзанског 
посредника 
који-ма се 
регулишу 
услови и 
правила 
пословања 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
 

По издатој 
сагласности 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

193.  

Накнада за 
давање 
сагласности за 
именовање 
директора 
брокерско-

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

2.000 КМ 
По издатој 
сагласности 

КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Комисија за 
хартије од 
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дилерског 
друштва, 
односно 
руководиоца 
организационо
г дијела банке 

30/12, 59/13 и 
108/13) 

вриједности 

194.  

Накнада за 
долагање 
испита за 
стицање звања 
брокера 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

400 КМ По испиту КХоВ РС 100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

195.  

Накнада за 
полагање 
испита за 
стицање звања 
инвестиционог 
савјетника 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

700 КМ 
 

По испиту 

 
 
 

КХоВ РС 

 
 
 

100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

196.  

Накнада за 
полагање 
испита за 
стицање звања 
инвестиционог 
менаџера 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

900 КМ По испиту 

 
 
 

КХоВ РС 

 
 
 

100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

197.  

Накнада за 
признавање 
звања брокера 
или инвестици-
оног менаџера 
које је стечено 
изван Босне и 
Херцеговине 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ По захтјеву КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Комисија за 
хартије од 
вриједности 

198.  

Накнада за 
издавање 
дозволе за 
обављање 
послова 
брокера 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 
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199.  

Накнада за 
издавање 
дозволе за 
обављање 
послова 
инвестиционог 
савјетника 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

900 КМ По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

200.  

Накнада за 
издавање 
дозволе за 
обављање 
послова 
инвестиционог 
менаџера 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

1.300 КМ По издатој дозволи КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

201.  

Накнада за 
захтјев за 
продужење 
дозволе за 
обављање 
послова 
брокера, 
инвестиционог 
савјетника или 
инвестиционог 
менаџера 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ По захтјеву КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

202.  

Накнада за 
остале захтјеве 
који нису 
обухваћени 
овом одлуком  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

200 КМ По захтјеву КХоВ РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

203.  

Накнада за 
надзор над  
радом друштва 
за управљање 
инвестиционих 
фондова 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

0,03 % 
Од укупне имовине 
инвестиционих 
фондова 

 
 
 

КХоВ РС 

 
 
 

100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

204.  
Накнада за 
надзор над 
радом Берзе 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

Подноси
лац 
захтјева 

5 %  
Од пословних 
прихода 

 
 
 

 
 
 

Аконтатив
но 
(квартално

 
 
Комисија за 
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(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

 
КХоВ РС 100% и износи ¼ 

накнаде 
по 
годишњем 
обрачуну) 

хартије од 
вриједности 

205.  

Накнада за 
надзор над 
радом 
Централног 
регистра 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

8 % 

Од пословних 
прихода, 
умањених за 
приходе остварене 
за обављање 
послова 
депозитара 
инвестиционих 
фондова 

КХоВ РС 100% 

Аконтатив
но 
(квартално
и износи ¼ 
накнаде 
по 
годишњем 
обрачуну) 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

206.  

Накнада за 
надзор над 
радом 
берзанских 
посредника  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

0,08 %  
Од пословних 
прихода 

КХоВ РС 100% 

Аконтатив
но 
(квартално
и износи ¼ 
накнаде 
по 
годишњем 
обрачуну) 

 
 
Комисија за 
хартије од 
вриједности 

207.  

Накнада за 
надзор над 
радом кастоди 
банке 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

8  % 
Од прихода 
оствареног од 
кастоди послова 

 
 
 

КХоВ РС 

 
 
 

100% 

Аконтатив
но 
(квартално
и износи ¼ 
накнаде 
по 
годишњем 
обрачуну) 

Комисија за 
хартије од 

вриједности 

208.  

Накнада за 
одобрење 
статуса 
квалификован
ог инвеститора 
и издавање 
дозволе за 
стицање 
квалификован
ог учешћа 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Тарифа накнада Комисије хартија од 
вриједности („Службени гласник РС“, 
број 58/10, 22/13 и 28/16) 

 

Подноси
лац 
захтјева 

 
3.000 КМ 

 
 

По одобрењу 
статуса 

КХоВ РС 100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

Комисија за 
хартије од 

вриједности 

209.  
Накнада за 
регистрацију123 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 10 КМ 
до 3.500 

КМ 

У зависности од 
висине основног 
капитала 

Централни 
регистар 
хартија од 

100% 
 
По 
подношењ

Комисија за 
хартије од 

вриједности 

                                                 
123 Накнаде од редног броја 1 до 12; Регистрација хартија од вриједности обухвата: отварање рачуна емитента (само приликом регистрације прве емисије), отварање рачуна власника хартија од вриједности емитента, упис 
емитованих хартија од вриједности, достављање рјешења о регистрацији емитенту, упис и брисање забране располагања хартија од вриједности емитованим без објаве проспекта и обавјештавање јавности у складу са прописима. 
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(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

гласник РС“, број 25/17) вриједност
и 

у захтјева 
 

210.  

Накнада за 
вођење 
регистра 
хартија од 
вриједности . 
годишња 
накнада124 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 100 КМ 
до 7.000 

КМ 

У зависности од 
висине основног 
капитала; од нето 
вриједности 
имовине  

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

Централни 
регистар 

хартија од 
вриједности 

211.  

Накнаде за 
извјештаје 
Централног 
регистра125 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 50 КМ 
до 1.300 

КМ 
По захтјеву 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

Централни 
регистар 

хартија од 
вриједности 

212.  

Накнаде за 
услуге у 
поступку 
преузимања 
акционарског 
друштва126 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 10 КМ 
до 2.000 
КМ 

0,16 % од 
вриједности 
преузетих акција 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

213.  

Накнаде за 
услуге 
власника 
хартија од 
вриједности127 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 5 КМ 
до 200 КМ 

По захтјеву 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

214.  
Накнаде за 
услуге  чланова 
Централног 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 100 КМ 
до 800 КМ 

По захтјеву 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 

                                                 
124 Накнаде од редног броја 1 до 5; Вођење регистра хартија од вриједности (рачуна емитента) обухвата: чување података о еминенту, власницима и хартијама од вриједности, упис промјена података о емитенту, чување података о 
свим трансакцијама са хартијама од вриједности емитента, израду и достављање извјештаја за годишњу скупштину акционара. 
125 Накнаде од редног броја 1 до 13. 
126 Накнаде од редног броја 1 до 4. 
127 Накнаде од редног броја 1 до 12. 
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регистра – 
годишња 
чланарина128 

гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

и вриједности 

215.  

Накнаде за 
услуге чланова 
Централног 
регистра – 
директан 
приступ 
чланова 
систему 
Централног 
регистра129 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 50 КМ 
до 100 КМ 

По захтјеву 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

216.  

Накнаде за 
услуге чланова 
Централног 
регистра – 
техничке 
услуге (по 
захтјеву 
члана)130 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 100 КМ 
до 800 КМ 

По захтјеву 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

217.  

Накнаде за 
услуге 
обрачуна, 
поравнања и 
извршења 
обавеза 
насталих из 
послова 
закључених на 
берзи или 
другом 
уређеном 
тржишту131 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,015 %; 
10 %; Од 
25 КМ до 
50 КМ 

0,15 % од 
вриједности 
купопродајног 
посла; 10 % од 
вриједности 
нераспоређене 
трансакције  

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

218.  

Накнаде за 
услуге 
обрачуна, 
поравнања и 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,10 %; 
5 %; 10 %; 
20 % 

Од вриједности 
блок посла 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
 
Централни 
регистар 

                                                 
128 Накнаде од редног броја 1 до 4. 
129 Накнаде од редног броја 1 до 2. 
130 Накнаде од редног броја 1 до 3. 
131 Накнаде од редног броја 1 до 5. 
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извршења 
обавеза 
насталих из 
послова 
закључених 
изван берзе 
или другог 
уређеног 
тржишта 

92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

хартија од 
вриједности 

219.  

Накнада за 
активирање 
ванредниих 
процедура132 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,50 %; 
0,10 % 

0,50 % дневно од 
износа средстава 
коришћених из 
гарантног фонда; 
0,10 % од 
вриједности 
трансакције  

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

220.  

Накнада за 
услуге преноса 
хартија од 
вриједности по 
основу других 
правних 
послова133 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,10 %; Од 
10 КМ до 
2.000 КМ 

Од номиналне 
вријендости; од 
вриједности 
стечених акција;  

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева; 
по налогу 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

221.  

Накнада за 
упис и 
брисање права 
трећих лица на 
хартијама од 
вриједности 
(заложно 
право)134 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,10 %; 
1 %; Од 30 
КМ до 50 
КМ 

Од номиналне 
вријендости; по 
налогу  

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева; 
по налогу 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

222.  

Накнада за 
упис и 
брисање права 
трећих лица на 
хартијама од 
вриједности 
(плодоуживањ
е)135 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

50 КМ 
Од номиналне 
вријендости 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

                                                 
132 Накнаде редних бројева 1 и 2. 
133 Накнаде од редног броја 1 до 16. 
134 Накнаде од редног броја 1 до 5. 
135 Накнаде редних бројева 1 и 2. 
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223.  

Накнада за 
упис и 
брисање 
забране или 
ограничења 
права 
располагања и 
права из 
хартија од 
вриједности136 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

10 КМ 

За сваку 
појединачну 
хартију од 
вриједности 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

224.  

Накнада за 
обављање 
депозитарских 
послова за ИФ-
ове  

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,18 %; 
0,14 %; 
0,10 %; 
0,08 %; 
0,075 % 

Од нето 
вриједности 
имовине ИФ-ова 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

225.  

Накнада за 
обављање 
депозитарских 
послова за 
фондове 
основане по 
посебним 
законима 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,02 %; од 
500 КМ до 
4.000 КМ, 
мјесечно 

Од нето 
вриједности 
имовине фонда 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

226.  

Накнада за 
обрачун нето 
вриједности 
имовине за 
фондове 
основане по 
посебним 
законима 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

Најмање 
2.500 КМ, 
мјесечно 

Од нето 
вриједности 
имовине ИФ-ова 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

227.  

Накнада за 
обављање 
послова 
утврђивања 
вриједности 
имовине ИФ-а 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,02 %; од 
500 КМ до 
4.000 КМ, 
мјесечно 

Од нето 
вриједности 
имовине ИФ-ова 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

 
По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

                                                 
136 Накнаде редних бројева 1 и 2. 
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228.  

Накнада за 
услуге у току 
поступка 
преобликовањ
а по сили 
закона137 

Закон о тржишту 
хартија од 
вриједности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 
108/13) 

Правилник о регистрацији и преносу 
хартија од вриједности („Службени 
гласник РС“, број 25/17) 

Подноси
лац 
захтјева 

0,008%; 
0,10 %; од 
10 КМ до 
3.500 КМ 

Од нето 
вриједности 
имовине ИФ-ова; 
по  власнику 

Централни 
регистар 
хартија од 
вриједност
и 

100% 

 
По 
подношењ
у захтјева 
 

 
Централни 
регистар 
хартија од 
вриједности 

229.  

Накнада за 
нотарски 
обрађену 
исправу 
уговора о 
закупу 
(Тарифни број 
2) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Највише 
500 
бодова138 

Вриједност 
закупнине  

Нотар 100% 
По 
подношењ
у исправе 

 
 
Министарство 

правде  

230.  

Накнада за 
нотарску 
обраду од а) 
до и) (Тарифни 
број 3) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 50 до 
600 бодова 

По документу  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Министарство 
правде  

231.  

Накнада за 
нотарску 
обраду од 1 до 
4 (Тарифни 
број 4) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 150 до 
500 бодова 

По документу  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
правде  

232.  

Накнада за 
нотарску 
обраду и 
повјерене 
послове 
преписа и 
процјене 
имовине у 
оставинском 
поступку 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 60 до 
600 бодова 

По документу  Нотар 100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
 
Министарство 
правде  

                                                 
137 Наканде од редног броја 1 до 7. 
138 Вриједност бода без ПДВ-а износи 0,50 КМ 
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(Тарифни број 
5) 

233.  

Накнада за 
нотарску 
обраду 
привредних 
уговора 
(Тарифни број 
6) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 120 до 
2.500 
бодова 

По документу  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Министарство 
правде  

234.  

Накнада од (1) 
до (13) за акта 
привредних 
друштава 
(Тарифни број 
7) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 300 до 
2.250 
бодова 

По документу  Нотар 100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 

 
 
Министарство 
правде  

235.  

Накнада за 
овјеру 
фотокопије 
документа и 
овјеру преписа 
(Тарифни број 
8) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

6 бодова; 
свака 
наредна 3 
бода 

По документу  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
правде  

236.  

Накнада за 
овјеру извода 
из трговачких, 
пословних и 
других јавних 
регистара 
(Тарифни број 
9) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

0 бодова По страници  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Министарство 
правде  

237.  

Накнада за 
овјеру потписа 
(Тарифни број 
10) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 3 до 12 
бодова 
 

По страници  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
правде  

238.  
Накнада о 
потврди 
времена када 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 10 до 
20 бодова 

По страници  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 
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му је писмено 
предочено 
(Тарифни број 
11) 

86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

(клијент) Министарство 
правде  

239.  

Накнада за 
потврду о 
животу неког 
лица (Тарифни 
број 12) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

50 бодова По страници  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
правде  

240.  

Накнада за 
издавање 
потврде о 
чињеницама 
из јавних 
регистара 
(Тарифни број 
13) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 25 до 
150 бодова 

По страници  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Министарство 
правде  

241.  

Накнада за 
потврђивање 
других 
чињеница 
(Тарифни број 
14) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

150 бодова По страници  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
правде  

242.  

Накнада за 
преузимање, 
чување и 
предају новца 
и вриједносних 
папира и 
других исправа 
(Тарифни број 
15) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 100 до 
500 бодова 

По страници  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Министарство 
правде  

243.  

Накнада за 
састављање 
захтјева за 
упис у јавни 
регистар 
непокретности  

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 50 до 
500 бодова 

По страници  Нотар 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
правде  
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(Тарифни број 
16) 

 („Службени гласник РС“, број 54/12) 

244.  

Накнада за 
састављање 
исправа, 
одобрења, 
сагласности, 
извода  
(Тарифни број 
17) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

75 бодова 
 

 
 
 
За сваки започети 
сат рада 
 
 
 
 

 
 
 
 

Нотар  

 
 
 
 

100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Министарство 
правде  

245.  

Накнада за 
издавање 
поновног 
преписа 
нотарске 
исправе, 
дозволе, 
потврде  
(Тарифни број 
18) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 
 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 50 до 
200 бодова 
 

По страници  

 
 
 
 

Нотар  

 
 
 
 

100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Министарство 
правде  

246.  

Накнада за 
изда-вање 
потврде 
странкама о 
извр-шности 
нотарски 
обрађене 
исправе 
(Тарифни број 
19) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од 75 до 
150 бодова 

По страници  Нотар  100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
правде  

247.  

Накнада за 
изра-ду 
отправака, 
овјерених 
препи-са и 
преписа 
нотарског 
ориги-нала, те 
овјере-них 
других 
нотарских 
исправа 
(Тарифни број 
20) 

Закон о нотарима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 
37/07, 50/10 и 
78/11) 
 

Правилник о раду нотара у поступку 
састављања и издавања нотарских 
исправа („Службени гласник РС“, број 
43/11) 

Уредба о одређивању награда и 
накнада нотарима у Републици Српској 
(„Службени гласник РС“, број 54/12) 

 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

1 бод По страници  

 
 
 
 

Нотар  

 
 
 
 

100% 

По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Министарство 

правде 
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248.  

Накнада за 
састављање 
однесака 
(кривични 
поступак 
(Тарифни број 
1) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/05) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од  80 до 
100 
бодова139 

Вриједност спора  Адвокат 100% 
По 
подношењ
у поднеска  

 
 
Министарство 

правде  

249.  

Накнада за 
остале 
поступке (у 
процијењеним 
стварима 
(Тарифни број 
2) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од  80 до 
350 бодова 

Вриједност спора  Адвокат 100% 

По 
подношењ
у поднеска 
заступању 
на 
рочишту 

 
 
Министарство 

правде  

250.  

Накнада за 
остале 
поступке (у 
непроцијењен
им стварима 
(Тарифни број 
3) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од  100 до 
400 бодова 

Вриједност спора  Адвокат 100% 

По 
подношењ
у поднеска 
заступању 
на 
рочишту 

 
 
Министарство 

правде  

251.  

Накнада за 
састављање 
исправа 
(Тарифни број 
4) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од  80 до 
100 бодова 

По уговору Адвокат 100% 
По 
састављен
ој исправи 

 
Министарство 

правде  

252.  

Накнада за 
правне савјете 
и мишљења 
(Тарифни број 
5) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

10 бодова 
По савјету 
(усменом и 
писменом) 

Адвокат 100% По савјету 

 
Министарство 

правде  

253.  

Накнада за 
учешће на 
конференција
ма (Тарифни 
број 6) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Од  80 до 
400 бодова 

По конфееренцији 
или састанку 

Адвокат 100% 

По 
одржаној 
конферен
цији или 
састанку 

 
Министарство 

правде  

254.  

Накнада за 
разматрање 
списа, 
провјера 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

30 бодова По спису Адвокат 100% 
По 
разматра
њу списа 

 
 
 

Министарство 
правде  

                                                 
139 Вриједност бода 2 КМ 
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правоснажност
и и 
извршности, 
прибављање 
исправа за 
странку  
(Тарифни број 
7) 

255.  

Накнада за 
дописе и 
опомене  
(Тарифни број 
8) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

30 бодова 
По допису или 
опомени 

Адвокат 100% 

По 
поднесено
м допису и 
опомени 

 
Министарство 

правде  

256.  

Накнада за 
награде за 
вријеме  
(Тарифни број 
9) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

30 бодова 
По сваком 
започетом сату  

Адвокат 100% По сату 

 
Министарство 

правде  

257.  

Накнада за 
одбрану или 
заступање 
више странака  
(Тарифни број 
10) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

50 % 
повећање 
награде из 
одговарају
ћег 
тарифног 
броја140 

По подбрани или 
заступању 

Адвокат 100% 

По 
поднесено
м допису и 
опомени 

 
 

Министарство 
правде  

258.  

Накнада за 
повишавање 
или 
снижавање 
тарифних 
ставки 
(Тарифни број 
11) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

Награда из 
одговарају
ћег 
тарифног 
броја 
може се 
повисити  
до 100 %; 
снизити до 
25 % 

По предмету Адвокат 100% 

По 
обрађено
м 
предмету 

 
 
 

Министарство 
правде  

259.  

Накнада за 
паушалне 
награде 
(Тарифни број 
12) 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката  („Службени 
гласник РС“, број 68/15) 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

25 % од 
износа 
награде 
одговарају
ћег 
тарифног 
броја 

По паушалу Адвокат 100% 
По 
паушалу 

 
 

Министарство 
правде  

260.  Чланарина  Закон о адвокатури   Подноси 30 КМ По адвокату Адвокатска 100% На  

                                                 
140 Ако адвокат заступа више клијената; 25 % за сваког слиједећег клијента с тим да износ повишене награде не може бити већи од 100 % награде по одговарајућег тарифног броја  
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(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

лац 
захтјева 
(клијент) 

комора РС мјесечном 
нивоу 

Министарство 
правде  

261.  

Чланарина за 
солидарну 
помоћ 
адвокатима 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

20 КМ По адвокату 

 
Адвокатска 
комора РС 100% 

На 
мјесечном 
нивоу 

 
Министарство 
правде  

262.  

Накнада на 
име издавања 
рјешења о 
статусним 
промјенама 
адвоката  

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

50 КМ  
По издатом 
рјешењу 

 
 
Адвокатска 
комора РС 100% 

По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
правде  

263.  

Накнада за 
полагање 
адвокатског 
испита 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

400 КМ По испиту 

 
Адвокатска 
комора РС 100% 

По 
подношењ
у захтјева 

 
Министарство 
правде  

264.  
Накнада за 
упис у Именик 
адвоката 

Закон о адвокатури  
(„Службени 
гласник РС“, број 
80/15) 

 

Подноси
лац 
захтјева 
(клијент) 

7.000 КМ По упису 

 
Адвокатска 
комора РС 

100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
Министарство 
правде  

265.  

Накнада за 
услугу 
једношалтерск
ог система 
приликом 
регистрације 
пословних 
субјеката 

Закон о Агенцији 
за посредничке, 
информатичке и 
финансијске услуге 
(“Службени 
гласник Републике 
Српске”, број 
96/05, 74/10 и 
68/13) 

Уредба о накнадама за обављање 
услуга Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге 
(„Службени гласник РС“, број 102/13) 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
регистра
цију 

35 КМ 
Појединачно за 
сваког субјекта  

АПИФ141 
 
 

100% 
 
 

По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
финансија - 
Агенција за 
посредничке, 
информатичке 
и финансијске 
услуге 

266.  

Накнада за 
услугу 
једношалтерск
ог система 
приликом 
измјена 
података који 
се уписују у 
регистар 
пословних 
субјеката 

Закон о Агенцији 
за посредничке, 
информатичке и 
финансијске услуге 
(“Службени 
гласник Републике 
Српске”, број 
96/05, 74/10 и 
68/13) 

Уредба о накнадама за обављање 
услуга Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге 
(„Службени гласник РС“, број 102/13) 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
регистра
цију 

35 КМ 
Појединачно за 
сваког субјекта  

АПИФ 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
финансија - 
Агенција за 
посредничке, 
информатичке 
и финансијске 
услуге 

267.  
Накнада за 
одржавање 

Закон о Агенцији 
за посредничке, 

Уредба о накнадама за обављање 
услуга Агенције за посредничке, 

Ресорна 
министа

Чланом 4. 
Закона о 

Појединачно за 
сваког субјекта  

АПИФ 100% 
По 
подношењ

 
 

                                                 
141 Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге 
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базе података 
о шиф-рама 
дјелатности за 
сједиште и 
пословне 
једини-це 
пословних 
субјеката, као 
и накнада за 
одре-ђивање 
претежне 
дјелатности и 
издавање 
обавјештења о 
разврставању 
пословних 
субјеката 

информатичке и 
финансијске услуге 
(“Службени 
гласник Републике 
Српске”, број 
96/05, 74/10 и 
68/13) 

информатичке и финансијске услуге 
(„Службени гласник РС“, број 102/13) 

рства са 
којима 
Агенција 
закључуј
е уговор 
о 
пружању 
услуга  

измјени 
закона о 
АПИФ-у, 
висину 
нак-наде 
утврђује 
Управни 
одбор уз 
сагласност 
Владе РС 

у захтјева  
Министарство 
финансија- 
Агенција за 
посредничке, 
информатичке 
и финансијске 
услуге  

268.  

Накнада за 
одржавање 
централног 
регистра 
предузетника 

Закон о Агенцији 
за посредничке, 
информатичке и 
финансијске услуге 
(“Службени 
гласник Републике 
Српске”, број 
96/05, 74/10 и 
68/13) 

Уредба о накнадама за обављање 
услуга Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге 
(„Службени гласник РС“, број 102/13) 

Ресорна 
министа
рства са 
којима 
Агенција 
закључуј
е уговор 
о 
пружању 
услуга  

Чланом 4. 
Закона о 
измјени 
закона о 
АПИФ-у, 
висину 
нак-наде 
утврђује 
Управни 
одбор уз 
сагласност 
Владе РС 

Појединачно за 
сваког субјекта  

АПИФ 100% 

 
 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Министарство 
финансија- 
Агенција за 
посредничке, 
информатичке 
и финансијске 
услуге  

269.  
Остале 
накнаде142 

Закон о Агенцији 
за посредничке, 
информатичке и 
финансијске услуге 
(“Службени 
гласник Републике 
Српске”, број 
96/05, 74/10 и 
68/13) 

Уредба о накнадама за обављање 
услуга Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге 
(„Службени гласник РС“, број 102/13) 

Подноси
лац 
захтјева  

Непознато Непознато АПИФ 100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
Министарство 
финансија- 
Агенција за 
посредничке, 
информатичке 
и финансијске 
услуге  

270.  

Накнада 
берзанском 
тржишту за 
трговање 
акцијама – БЛ 

Закон о Агенцији 
за посредничке, 
информатичке и 
финансијске услуге 
(“Службени 
гласник Републике 

Уредба о накнадама за обављање 
услуга Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге 
(„Службени гласник РС“, број 102/13) 

Подноси
лац 
захтјева 
за 
регистра
цију 

3.000 КМ 
годишње 

По трговини 
акцијама  

 
АПИФ 

 
 

 
100% 

 
 

 
 
По 
подношењ
у захтјева 

 
Министарство 
финансија- 
Агенција за 
посредничке, 
информатичке 

                                                 
142 Остале нанкаде које наплаћује Агенција за вршење услуге, а које нису прописане Уредбом о накнадама за обављање услуга АПИФ-а, доноси  Управни одбор Агенције уз сагласност Владе РС (Чланом 4. Закона о измјени закона о 
АПИФ-у  
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Берза Српске”, број 
96/05, 74/10 и 
68/13) 

и финансијске 
услуге  

271.  

Накнада за 
издавање 
извода из 
регистара који 
се воде код 
Агенције за 
осигурање, и 
осталих 
увјерења 

Закон о 
посредовању у 
осигурању 
(„Службени 
гласник РС“, број 
17/05, 64/06 и 
106/09) 

Одлука о тарифама и накнадама 
Агенције за осигурање Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
56/10) 

Подноси
лац 
захтјева 

50 КМ 
 
Вантарифн
а накнада 
 

По захтјеву 
АО РС 

 
 

100% 
 
 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
Агенција за 
осигурање РС 

272.  

Накнаде за 
рјешавање по 
захтјевима за 
издавање 
дозвола и 
овлаштења 

Закон о друштвима 
за осигурање 
(„Службени 
гласник РС“, број 
17/05, 1/06, 64/06, 
74/10 и 47/17) 
Закон о заступању 
у осигурању и 
посредовању у 
осигурању и 
реосигурању  
(„Службени 
гласник РС“, број 
47/17) 

Правилник о садржају и начину вођења 
регистра друштава за осигурање и 
филијала друштава за осигурање код 
Агенције за осигурање Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
65/13) 
 
Одлука о документима који се прилажу 
уз захтјев за издавање дозволе за рад 
(„Службени гласник РС“, број 116/06) 

Оснивач
/под-
носилац 
захтјева 

150 КМ -
20.000 
КМ143 
Тарифни 
систем 1 

По захтјеву АО РС144 100% 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
Агенција за 
осигурање РС 

273.  

Накнаде за 
рјешавање по 
захтјевима за 
издавање  
сагласности 

Закон о друштвима 
за осигурање 
(„Службени 
гласник РС“, број 
17/05, 1/06, 64/06, 
74/10 и 47/17) 
Закон о заступању 
у осигурању и 
посредовању у 
осигурању и 
реосигурању  
(„Службени 
гласник РС“, број 
47/17) 

Правилник о лицима на значајном 
положају у друштву за осигурање  
(„Службени гласник РС“, број 61/16) 
Правилник о улагању средстава 
друштава за осигурање  („Службени 
гласник РС“, број 61/15 и 87/15) 
Правилник о садржају извјештаја 
независног ревизора о обављеној 
ревизији финансијских и других 
извјештаја друштава за осигурање  
(„Службени гласник РС“, број 7/08, 
106/08 и 127/11) 
Правилник о условима и поступку 
емисије хартија од вриједности  
(„Службени гласник РС“, број 60/02 и 
88/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ -
7.000КМ; 
0,10 % не 
мање од 
1.000 КМ, 
не више од 
25.000 
КМ145 
Тарифни 
систем 1 

По захтјеву 
АО РС 

 
100% 

 

 
 
 
 
 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
 
 
Агенција за 
осигурање РС 

                                                 
143 Тарифа 1- 15  ознака ставова у оквиру тарифе 
144 Агенција за осигурање Републике Српске 
145 Тарифа 2- 9 ознака ставова у оквиру тарифе 
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274.  

Накнаде за 
рјешавање по 
захтјевима за 
упис промјена 
у регистре код 
Агенције и 
остале накнаде 

Закон о друштвима 
за осигурање 
(„Службени 
гласник РС“, број 
17/05, 1/06, 64/06, 
74/10 и 47/17) 
Закон о заступању 
у осигурању и 
посредовању у 
осигурању и 
реосигурању  
(„Службени 
гласник РС“, број 
47/17) 

Правилник о садржају и начину вођења 
регистра друштава за осигурање и 
филијала друштава за осигурање код 
Агенције за осигурање Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
65/13) 
Правилник о садржају и начину вођења 
регистара посредника у осигурању 
(„Службени гласник РС“, број 65/13) 
Правилник о начину уписа и вођењу 
регистра овлашћених актуара код 
Агенције за осигурање („Службени 
гласник РС“, број 57/06) 
Правилник о стручном испиту за 
посреднике у осигурању  („Службени 
гласник РС“, број 60/02 и 88/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

100 КМ146 
Тарифни 
систем 1 

Подносилац 
захтјева  / По 
испиту 

АО РС 
 
 

100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
 
 
 
Агенција за 
осигурање РС 

275.  

Годишње 
накнаде за 
надзор 
пословања за 
текућу годину 
пословања 

Закон о друштвима 
за осигурање 
(„Службени 
гласник РС“, број 
17/05, 1/06, 64/06, 
74/10 и 47/17) 
Закон о заступању 
у осигурању и 
посредовању у 
осигурању и 
реосигурању  
(„Службени 
гласник РС“, број 
47/17) 

Одлука о тарифама и накнадама 
Агенције за осигурање Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
56/10) 

Подноси
лац 
захтјева 

Од 0,5 %  
до 1,3 %; 
не мање 
од 500, 
1.000 и 
3.000 КМ147 
Тарифни 
систем 1 

Фактурисана 
премија 
осигурања/реосигу
рања 
Остварени 
приходод 
посредовања у 
осигурању 

АО РС 
 

100% 
 

 
 
 
 
 
На 
мјесечном 
нивоу 

 
 
 
 
Агенција за 
осигурање РС 

276.  

Накнада за 
поступање 
Агенције по 
осталим 
поднесцима 

Закон о 
посредовању у 
осигурању 
(„Службени 
гласник РС“, број 
17/05, 64/06 и 
106/09) 

Одлука о тарифама и накнадама 
Агенције за осигурање Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
56/10) 

Подноси
лац 
захтјева 

100 КМ 
Вантарифн
а накнада 
 

По захтјеву 
АО РС 

 
100% 

 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

 
Агенција за 
осигурање РС 

277.  

Накнаде за 
рјешавање по 
захтјевима за 
издавање 
дозвола и 

Закон о 
добровољним 
пензијским 
фондовима и 
пензијским 

Правилник о садржају и 
стандардизованом облику захтјева за 
издавање дозволе за рад друштву за 
управљање добровољним пензијским 
фондом и дозволе за организовање и 

 
 
Оснивач
/поднос
илац 

 
300 КМ-
15.000 
КМ149 
Тарифни 

 
По захтјеву 

 
 

АО РС 
 

 
 

100% 
 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
Агенција за 
осигурање РС 

                                                 
146 Тарифа 3 - 2 ознаке ставова у оквиру тарифе 
147 Тарифа 4 - 5 ознака ставова у оквиру тарифе 
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овлаштења плановима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
13/09) 

управљање добровољним пензијским 
фондом  („Службени гласник РС“, број 
76/09) 

захтјева
148 
 
 

систем 2 
Тарифа 1150 

278.  

Накнаде за 
рјешавање по 
захтјевима за 
издавање  
сагласности 

Закон о 
добровољним 
пензијским 
фондовима и 
пензијским 
плановима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
13/09) 

Правилник о садржају и 
стандардизованом облику захтјева за 
издавање дозволе за рад друштву за 
управљање добровољним пензијским 
фондом и дозволе за организовање и 
управљање добровољним пензијским 
фондом  („Службени гласник РС“, број 
76/09) 

Друштво 
за 
управља
ње 
доброво
љним 
пензијск
им 
фондом 

100 КМ - 
3.000 КМ151 
Тарифни 
систем 2 
 

По захтјеву 
АО РС 

 
100% 

 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

 
 
Агенција за 
осигурање РС 

279.  

Накнаде за 
рјешавање по 
захтјевима за 
упис промјена 
у регистре код 
Агенције и 
остале накнаде 

Закон о 
добровољним 
пензијским 
фондовима и 
пензијским 
плановима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
13/09) 

Одлука о тарифама и накнадама 
Агенције за осигурање Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
56/10) 

Физичко 
и правно 
лице 

100 КМ152 
Тарифни 
систем 2 
 

 
 
Подносилац 
захтјева / кандидат 
по испиту 
 
 

АО РС 100% 
На 
годишњем 
нивоу 

Агенција за 
осигурање РС 

280.  

Годишње 
накнаде за 
надзор 
пословања за 
текућу годину 
пословања 

Закон о друштвима 
за осигурање 
(„Службени 
гласник РС“, број 
17/05, 1/06, 64/06, 
74/10 и 47/17) 
Закон о 
добровољним 
пензијским 
фондовима и 
пензијским 
плановима 
(„Службени 
гласник РС“, број 
13/09) 

Одлука о плаћању накнаде за надзор 
над пословањем  Агенцији за 
осигурање Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број 18/16) 
 
 

Правна 
лица153  

0,03 %; 
0,5 %; не 
мање од 
3.000 КМ154 
Тарифни 
систем 2 
 

Подносилац 
захтјева 

АО РС 
 

100% 
 

На 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
 
 
Агенција за 
осигурање РС 

                                                                                                                                                                                                                                                 
149 Тарифа 1- 5 ознака ставова у оквиру тарифе 
148 У оквиру тарифног система, обвезник може бити и друштво за управљање добровољним пензијским фондом и посредници 
150 Тарифни систем 2 - Тарифе и накнаде у оквиру тарифног система за добровољно пензијско осигурање 
151 Тарифа 2- 9 ознака ставова у оквиру тарифе 
152 Тарифа 3 - 2 ознаке ставова у оквиру тарифе 
153 која обављају дјелатност посредовања у осигурању 
154 Тарифа 4 - 3 ознаке ставова у оквиру тарифе 
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281.  
Вантарифне 
накнаде 

Закон о друштвима 
за осигурање 
(„Службени 
гласник РС“, број 
17/05, 1/06, 64/06, 
74/10 и 47/17) 
Закон о заступању 
у осигурању и 
посредовању у 
осигурању и 
реосигурању  
(„Службени 
гласник РС“, број 
47/17) 

Правилник о садржају и начину вођења 
регистра друштава за осигурање и 
филијала друштава за осигурање код 
Агенције за осигурање Републике 
Српске („Службени гласник РС“, број 
65/13) 
Правилник о садржају и начину вођења 
регистара посредника у осигурању 
(„Службени гласник РС“, број 65/13) 
Правилник о начину уписа и вођењу 
регистра овлашћених актуара код 
Агенције за осигурање („Службени 
гласник РС“, број 57/06) 

Правна 
лица155 

50 КМ -350 
КМ156 

Подносилац 
захтјева 

АО РС 
 

100% 
 

На 
годишњем 
нивоу 

 
 
 
 
 
Агенција за 
осигурање РС 

282.  
Накнада за рад 
Омбудсмана 

     
АО РС 

 
100% 

 

 Агенција за 
осигурање РС 

283.  

Накнада по 
основу ауто-
одговорности 
за унапређење 
безбједности 
саобраћаја 

Закон о обавезним 
осигурањима у 
саобраћају 
(„Службени 
гласник РС“, број 
82/15) 

Одлука о заједничкој тарифи премија и 
цјеновнику за осигурање од 
одговорности за моторна возила у 
Републици Српској („Службени гласник 
РС“,  број 115/13) 

Физичко 
и правно 
лице 

1 % 
Бруто премија 
остварена овом 
врстом осигурања 

 
АО РС 

 

 
100% 

 

 
 
 
Квартално 

 
 

Агенција за 
осигурање РС 

284.  

Накнаде за 
издавање 
дозвола, 
сагласности, 
одобрења, 
потврда и 
других аката  
Агенције за 
банкарство 
Републике 
Српске 

Закон о агенцији за 
банкарство 
Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
13/09) 

Одлука о јединственој тарифи по којој 
се наплаћују накнаде за обављање 
послова Агенције за банкарство 
републике Српске („Службени гласник 
РС“, број 63/06) 

Банке 
Од 50 КМ 
до 50.000 
КМ157 

Укупна актива 
биланса стања 

АБ РС 
 

100% 
 

 
 
По 
пријему 
закључка 
о рјешењу 
поднесено
г захтјева 
и висини 
накнаде 

 
 
 
 
Агенција за 
банкарство РС 

285.  
Накнада за 
надзор рада 
банака 

Закон о агенцији за 
банкарство 
Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
13/09) 

Одлука о јединственој тарифи по којој 
се наплаћују накнаде за обављање 
послова Агенције за банкарство 
републике Српске („Службени гласник 
РС“, број 63/06) 

Банке 

 
 
20.000 КМ 
и 0,5 
промила158 
 
 

Укупна актива 
биланса стања 

АБ РС 
 

100% 
 

 
Једнаке 
тромјесјеч
не рате за 
претходно 
тромјесечј
е 

 
 
Агенција за 
банкарство РС 

                                                 
155 која обављају дјелатност посредовања у добровољном пензијском осигурању 
156 Три тарифна става у оквиру тарифе 
157 Чланом 3. Одлуке о јединственој тарифи, прописани су износи у ставовима од а) до њ) 
158 Линеарна годишња накнада је 20.000 КМ а тромјесечни варијабилни дио утврђује се у висини од 0,5 промила износа укупне активе биланса стања банке 
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286.  

Накнада за 
надзор и 
контролу рада 
штедно 
кредитних 
организација  

Закон о штедно- 
кредитним 
организацијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
93/06) 

 
Одлука о висини накнаде која се плаћа 
за надзор и контролу штедно-
кредитних организација („Службени 
гласник РС“, број 35/07 и 102/09) 

Штедно-
кредитн
е 
организа
ције 

600КМ и 
0,10 
промила159 
 

Укупна актива 
биланса стања 

АБ РС 
 

100% 
 

 
Једнаке 
тромјесјеч
не рате за 
претходно 
тромјесечј
е 

 
 
Агенција за 
банкарство РС 

287.  

Накнада за 
издавање 
дозвола, 
сагласности, 
одобрења, 
потврда и 
других 
докумената  

Закон о штедно- 
кредитним 
организацијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
93/06) 

 
Одлука о висини накнаде која се плаћа 
за надзор и контролу штедно-
кредитних организација („Службени 
гласник РС“, број 35/07 и 102/09) 

Штедно-
кредитн
е 
организа
ције 

Од 50 КМ 
до 2.500 
КМ 

Укупна актива 
биланса стања 

АБ РС 
 

100% 
 

 
Једнаке 
тромјесеч
не рате за 
претходно 
тромјесечј
е 

 
 
 
Агенција за 
банкарство РС 

288.  

Накнада за 
надзор и 
контролу рада 
микро-
кредитних 
организација  

Закон о микро- 
кредитним 
организацијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
64/06) 

Одлука о висини накнаде која се плаћа 
у поступку пред Агенцијом за 
банкарство („Службени гласник РС“, 
број 3/07) 

Микро-
кредитн
е 
организа
ције 

6.000КМ, 
односно 
3.000 КМ и 
0,10 
промила160 
 

Укупна актива 
биланса стања 

АБ РС 
 

100% 
 

 
Једнаке 
тромјесеч
не рате за 
претходно 
тромјесечј
е 

 
 
Агенција за 
банкарство РС 

289.  

Накнада за 
издавање 
дозвола, 
сагласности, 
одобрења, 
потврда и 
других 
докумената  

Закон о микро- 
кредитним 
организацијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
64/06) 

Одлука о висини накнаде која се плаћа 
у поступку пред Агенцијом за 
банкарство („Службени гласник РС“, 
број 3/07) 

Микро-
кредитн
е 
организа
ције 

Од 50 КМ 
до 5.000 
КМ 

Укупна актива 
биланса стања 

АБ РС161 
 

100% 
 

 
Једнаке 
тромјесеч
не рате за 
претходно 
тромјесечј
е 

 
 
Агенција за 
банкарство РС 

290.  

Накнада за 
издавање и 
обнављање 
лиценце за 
сертификовано
г 
рачуноводстве
ног техничара 

Закон о 
рачуноводству и 
ревизији 
Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
94/15) 

Правилник о начинима  и условима за 
издавање цертификата и издавања и 
обнављање лиценци,  број 416-3/16, од 
22.12.2016. године   
 

Физичка 
лица 

Од 20 КМ 
до 120 
КМ162 

Према захтјеву СРР РС163 100% 
Годишњи 
износ 

Савез 
рачуновођа и 
ревизора 
Републике 
Српске 

                                                 
159 Линеарна годишња накнада је 600 КМ а тромјесечни варијабилни дио утврђује се у висини од 0,10 промила износа укупне активе биланса стања штедно-кредитне организације 
160 Линеарна годишња накнада је 6.000 КМ за микрокредитна друштва а 3.000 Км за микрокредитне фондације; тромјесечни варијабилни дио утврђује се у висини од 0,10 промила износа укупне активе биланса стања микро-кредитне 
организације 
161 Агенција за банкарство Републике Српске 
162 Цијене услуга нису прописане Правилником, него су утврђене актом генералног секретара СРР РС, број 633/09, од 17. децембра 2009. године 
163 Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 
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и 
сертификовано
г рачуновођу 

291.  

Накнада за 
нострификациј
у сертификата 
и лиценци  

Закон о 
рачуноводству и 
ревизији 
Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
94/15) 

Одлука о давању сагласности на 
Правилник о начинима и условима за 
издавање и обнављање лиценци 
(„Службени гласник РС“, број 7/10) 

Физичка 
лица 

 Према захтјеву СРР РС164 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Савез 
рачуновођа и 
ревизора 
Републике 
Српске 

292.  

Накнаде за 
издавање 
лиценци за 
овлаштене 
ревизоре  

Закон о 
рачуноводству и 
ревизији 
Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
94/15)  
Закон о 
административним 
таксама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
100/11, 103/11 и 
67/13) 

Правилник о начину и условима за 
издавање, обнављање и одузимање 
лиценци („Службени гласник РС“, број 
35/16) 

Физичка 
лица 

120 КМ Према захтјеву РС 100% 
Трогодиш
њи износ 

Министарство 
финансија 
Републике 
Српске 

293.  
Накнаде за 
континуирану 
едукацију  

Закон о 
рачуноводству и 
ревизији 
Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
94/15) 

Правилник о начинима  и условима за 
издавање цертификата и издавања и 
обнављање лиценци,  број 416-3/16, од 
22.12.2016. године   
 

Физичка 
лица 

Од 200 КМ 
до 450 
КМ165 

По 
семинару/едукациј
и 

СРР РС166 100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева  

Савез 
рачуновођа и 
ревизора 
Републике 
Српске 

294.  

Накнаде за 
полагање 
испита за 
стицање 
професионалн
о стручних 
звања  

Закон о 
рачуноводству и 
ревизији 
Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
94/15) 

Правилник о начинима  и условима за 
издавање цертификата и издавања и 
обнављање лиценци,  број 416-3/16, од 
22.12.2016. године   
 

Физичка 
лица 

250 КМ 
По 
испиту/предмету 

СРР РС167 100% 

 
 
Једнократ
на 
накнада 

Савез 
рачуновођа и 
ревизора 
Републике 
Српске 

295.  
Накнада за 
тестирање 

Закон о 
рачуноводству и 
ревизији 

Правилник о условима, начину  и 
накнадама за стицање звања у 
рачуноводственој професији у 

Физичка 
лица 

Од 100 КМ 
до 400 
КМ168 

По тесту СРР РС169 100% 
 
 
 

Савез 
рачуновођа и 
ревизора 

                                                 
164 Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 
165 Цијене услуга нису прописане Правилником, него су утврђене актом генералног секретара СРР РС, број 633/09, од 17. децембра 2009. године 
166 Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 
167 Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 



 
Министарство финансија Републике Српске 

Регистар пореских и непореских давања 
 

 71 

носилаца 
професионалн
о –стручних 
знања  

Републике Српске 
(„Службени 
гласник РС“, број 
94/15) 

Републици Српској, број 638/09 од 21. 
децембра 2009. године, који је донио 
Управни одбор СРР РС 
Одлука о давању сагласности на 
Правилник о условима, начину и 
накнадама за стицање звања у 
рачуноводственој професији у 
Републици Српској („Службени гласник 
РС“, број 7/10) 
Одлука о висини накнаде за полагање 
испита („Службени гласник БиХ“, број 
42/07) 

 
 
Једнократ
на 
накнада 

Републике 
Српске 

 
 
Накнаде из области ветеринарства 
 
 

296. 722452   

Накнада за 
ветеринарско-
санитарне 
прегледе  
животиња за 
клање и 
преглед меса, 
након клања  

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини и начину наплате 
накнаде за ветеринарско-санитарне 
прегледе (''Службени гласник РС'' број 
17/05) 

Власник 
животињ
е 

0,04 КМ – 8 
КМ 

По једном грлу Д 50:50170 

По 
извршено
м 
прегледу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

297.  

Накнада за 
ветеринарско-
санитарни 
преглед и 
контролу 
животних 
намирница на 
мјесту 
произво-дње и 
усклади-штења 
до њихо-вог 
стављања у 
промет 

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини и начину наплате 
накнаде за ветеринарско-санитарне 
прегледе (''Службени гласник РС'' број 
17/05) 

Власник 
произво
да, 
прехрам
бених 
произво
да  

0,0005 КМ 
– 0,01 КМ 

По јединици мјере Д 
50:50171 

 

 
 
 
 
По 
извршено
м 
прегледу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 
 
 

298.  
Накнада за 
ветеринарско-
санитарни 

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 

Одлука о висини и начину наплате 
накнаде за ветеринарско-санитарне 
прегледе (''Службени гласник РС'' број 

Власник 
животињ
е, 

0,006 КМ – 
0,25 КМ 

По јединици мјере Д 50:50172 
По 
извршено
м 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 

                                                                                                                                                                                                                                                 
168 Зависно од тога колико бодова недостаје за обнављање лиценци 
169 Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 
170 Приход се дијели на буџет Републике Српске 50 % и ветеринрску установу која врши услугу 50 % 
171 Приход се дијели на буџет Републике Српске 50 % и ветеринрску установу која врши услугу 50 % 
172 Приход се дијели на буџет Републике Српске 50 % и ветеринрску установу која врши услугу 50 % 
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преглед и 
контролу 
животињских 
производа који 
се врше на 
тржницама и 
пијацама прије 
стављања у 
промет 

гласник РС'' број 
75/17) 
 

17/05) произво
да, 
прехрам
бених 
произво
да 

прегледу водопривреде 

299.  

Наканада за 
ветеринарско-
санитарни 
преглед и 
контролу 
пошиљки 
животиња, 
животињских 
производа, 
животињских 
сировина које 
се отпремају 
прево-зним 
средствима  

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини и начину наплате 
накнаде за ветеринарско-санитарне 
прегледе (''Службени гласник РС'' број 
17/05) 

Власник 
животињ
е, 
произво
да, 
прехрам
бених 
произво
да 

7 КМ – 16 
КМ 

По једном камиону 
или вагону 

Д 50:50173 
По једном 
превозу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

300.  

Накнада за 
ветеринарско-
санитарни 
преглед и 
контролу 
пошиљки 
животињских 
отпадака које 
се отпремају 
прево-зним 
средствима 

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини и начину наплате 
накнаде за ветеринарско-санитарне 
прегледе (''Службени гласник РС'' број 
17/05) 

Власник 
животињ
ског 
отпада  

10 КМ 
По једном камиону 
или вагону 

 
 

Д 
 
 

 
50:50174 

 
 

 
 
 
По једном 
превозу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

301.  

Накнада за 
ветеринарско-
санитарни 
преглед и 
контролу  
денчаних 
пошиљки 
крупне стоке 
које се 

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини и начину наплате 
накнаде за ветеринарско-санитарне 
прегледе (''Службени гласник РС'' број 
17/05) 

Власник 
животињ
е 
 

2 КМ По једном грлу 
Д 
 

50:50175 
 

По једном 
превозу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

                                                 
173 Приход се дијели на буџет Републике Српске 50 % и ветеринрску установу која врши услугу 50 % 
174 Приход се дијели на буџет Републике Српске 50 % и ветеринрску установу која врши услугу 50 % 
175 Приход се дијели на буџет Републике Српске 50 % и ветеринрску установу која врши услугу 50 % 
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отпремају 
прево-зним 
средством 

302.  

Накнада за  
ветеринарско-
санитарни 
преглед и 
контролу  
денчаних 
пошиљки 
животињских 
производа и 
сировина које 
се отпремају 
прево-зним 
средством 

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини и начину наплате 
накнаде за ветеринарско-санитарне 
прегледе (''Службени гласник РС'' број 
17/05) 

Власник 
животињ
ског 
произво
да или 
сировин
е 

5 КМ По једном пакету 
Д 
 
 

50:50176 
 
 

 
 
 
 
По једном 
превозу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 
 

303.  

Накнада за 
полагање 
стручног 
испита доктора 
ветеринарске 
медицине, 
односно 
дипломираног 
ветеринара 

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини накнаде за полагање 
стручног испита за ветеринаре и 
ветеринарске техничаре (''Службени 
гласник РС'' број 65/13) 

Подноси
лац 
захтјева  

400 КМ По кандидату РС 100 % 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

304.  

Висина 
накнаде за 
полагање 
стручног 
испита 
ветеринарског 
техничара 

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини накнаде за полагање 
стручног испита за ветеринаре и 
ветеринарске техничаре (''Службени 
гласник РС'' број 65/13) 

Подноси
лац 
захтјева  

300 КМ По кандидату РС 100 % 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

305.  
Накнада 
трошкова рада 
Комисије177 

Закон о 
ветеринарству у РС 
(''Службени 
гласник РС'' број 
75/17) 
 

Одлука о висини накнаде за преглед 
објеката (''Службени гласник РС'' број 
65/13) 
Правилник о заштити животиња за 
држање и условима које морају да 
испуњавају објекти за држање 
животиња (''Службени гласник РС'' број 
93/12) 

Подноси
лац 
захтјева  

100 КМ – 
800 КМ 

По прегледу 
објекта 

РС 100 % 

По 
комисијск
ом 
прегледу   

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

306.  
Такса за 
увјерење о 
здравственом 

Закон о 
здравственој 
заштити животиња 

Одлука о висини таксе за увјерења о 
здравственом стању животиња 
(''Службени гласник РС'' број 17/05) 

Власник 
животињ
е 

0,01 КМ – 5 
КМ  

По једном грлу Д 50:50178 
 
 
 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 

                                                 
176 Приход се дијели на буџет Републике Српске 50 % и ветеринрску установу која врши услугу 50 % 
177 Комисија за преглед објеката у поступку регистрације у којима се обавља ветеринарска дјелатност, производња сировине за прехрамбене производе животињског поријекла и производња хране за животиње 
178 Приход се дијели на буџет Републике Српске 50 % и ветеринрску установу која врши услугу 50 % 
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стању 
животиња  

и ветеринарској 
дјелатности 
(''Службени 
гласник РС'' број 
11/95, 10/97 и 
52/01) 

 По 
обављено
м 
прегледу 

водопривреде 

307.  
Такса за 
држање паса 

Закон о 
здравственој 
заштити животиња 
и ветеринарској 
дјелатности 
(''Службени 
гласник РС'' број 
11/95, 10/97 и 
52/01) 

Одлука о висини таксе за држање паса 
(''Службени гласник РС'' број 17/05) 
 

Власник 
животињ
е 

3 КМ По једном псу 

Овлашћен
а 

ветеринар-
ска 

органи-
зација 

100% 

 
 
На 
годишњем 
износу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

 
 
Накнаде из области пољопривреде 
 
 

308.  

Накнада за 
коришћење 
рибарског 
подручја 

Закон о рибарству 
(''Службени 
гласник РС'', број 
72/12) 

Одлука о висини накнаде за 
коришћење рибарског подручја 
(''Службени гласник РС'' број 22/10) 
 

Корисни
к 
рибарск
их 
подручја  

20 %  

Од износа сваке 
продате дозволе за 
обављање 
спортског 
риболова  

РС 100 % 

 
До 10-тог у 
мјесецу за 
претходни 
мјесец 

 
Министарство 

пољопривреде, 
шумарства и 

водопривреде 

309. 722425 

Накнаде за 
промјену 
намјене 
пољопривредн
ог земљишта 

Закон о 
пољопривредном 
земљишту 
(''Службени 
гласник РС'', број 
93/06, 86/07, 14/10 
и 5/12) 

Законом није предвиђено доношење 
подзаконских аката 

Странка- 
корисни
к, тј 
инвестит
ор 

Висина 
накнаде 
прописана 
законом179 

Висина катарског 
прихода за то 
земљиште за 
текућу годину, 
увећано за 
одређену 
катастрарску класу 

Д 30:70180 

 
Прије 
издавања  
пољоприв-
редне 
сагласност
и 

 
Министарство 

пољопривреде, 
шумарства и 

водопривреде 

                                                 
179 Постоје трајна и привремена промјена намјене пољопривредног земљишта. Код плаћања накнаде за трајну промјену намјене пољопривредног земљишта накнада се утврђује у висини катастарског прихода за то земљиште за 
текућу годину, увећано за: а) 500 пута за I катастарску класу,  б) 400 пута за II катастарску класу, в) 300 пута за III катастарску класу, г) 200 пута за IV катастарску класу, д)100 пута за V, VI, VII и VIII катастарску класу. 
Накнада за ПРИВРЕМЕНУ промјену намјене пољопривредног земљишта утврђује се у износу од 50% од висине накнаде за трајну промјену намјене. 
180 У складу са Чланом 31 Закона, ова накнада се распоређује на буџет РС (30%) и општински буџет (70%).  
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 721224 

Приход од 
закупнине 
земљишта у 
својини 
Републике 

Закон о 
пољопривредном 
земљишту 
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
93/06, 86/07, 14/10 
и 5/12) 

Правилник о критеријумима за 
одређивање висине концесионе 
накнаде и висине банкарске гаранције 
за коришћење пољопривредног 
земљишта и јавног водног добра 
(„Службени гласник РС“, број 101/14) 

Концеси
онар 

закупопри
мац 

Усмено јавно 
надметање – 
Бодовање понуде 
понуђача – 
Писмене понуде 

РС 50:50 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

  
 

МИнистарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

 
 
Накнаде из области цивилне заштите 
 
 

310. 722456 

Накнада за 
финансирање 
противградне 
заштите        

Закон о 
противградној 
заштити 
(''Службени 
гласник РС'', број 
39/03 и 110/08) 

 
Одлука о висини накнаде за 
финансирање система противградне 
заштите у РС (''Службени гласник РС'', 
број 16/10, 61/11, 47/13 и 24/14)  

Физичка 
и правна 
лица181  
 

1,8 КМ; 
0,25 % 

Регистровани 
хектар обрадивог 
пољопри-вредног 
земљишта 
Од укупног 
прихода 
оствареног по 
завршном рачуну 

ЈП ПП РС182 100% 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

311. 722467 

Средства за 
финансирање 
посебних 
мјера заштите 
од пожара 

Закон о заштити од 
пожара 
(''Службени 
гласник РС'', број  
71/12) 

Законом није регулисано доношење 
посебног правилника за наплату 
средстава за финансирање посебних 
мјера заштите од пожара 

Субјекти 
заштите 
од 
пожара 

0,04 % Пословни приход О 40:60183 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

 
Мининстарство 
унутрашњих 
послова 

 
 
Накнаде за ловство  
 
 

312. 722458 
Накнаде за 
коришћење 
ловног фонда 

Закон о ловству 
(''Службени 
гласник РС'', број 
60/09 и 50/13) 

Одлука о висини и начину плаћања 
годишње накнаде за коришћење 
ловног фонда (''Службени гласник РС'', 
број 109/15) 

Корисни
к 
посебни
х и 
спортско
-
рекреац
ионих 
ловишта 

5 % и 
10 %184 

Укупна вриједност 
дивљачи 
планиране за 
одстрел за текућу 
ловну годину 

РС 100% 

 
 
На 
годишњем 
нивоу 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 

313.  
Накнада за 
полагање 

Закон о ловству 
(''Службени 

Правилник о службеној опреми, 
службеној легитимацији, службеној 

Подноси
лац 

70 КМ 
 

По испиту РС 100% 
По 
подношењ

Министарство 
пољопривреде 

                                                 
181 Физичка и правна лица (корисници услуга), која су власници, корисници, уживаоци земљишних површина. Правна лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица. 
182 ЈП ПП РС - ЈП „Противградна превентивна заштита Републике Српске“ 
183 Ватрогасни савез РС и на рачун буџета општине, односно града према сједишту привредног друштва и другог правног лица које уплаћује накнаду у омјеру 40:60. 
184 5 % за кориснике посебних ловишта и 10 % за кориснике спортско-рекреационих ловишта. 
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ловочуварског 
испита  

гласник РС'', број 
60/09 и 50/13) 

књизи ловочувара, условима и начину 
полагања ловочуварског испита 
(''Службени гласник РС'', број 113/13 и 
29/14) 

захтјева 45 КМ  
(поправни 
испит) 

у захтјева шумарства и 
водопривреде 

 
 
Накнаде које се плаћају овлаштеним регулаторним тијелима у републици Српској  
 
 

314.  

Једнократна 
регулаторна 
накнада за 
издавање 
дозвола за 
обављање 
енергетских 
дјелатности 

Закон о енергетици 
РС (''Службени 
гласник РС'', број 
49/09) 

Одлука о висини једнократних 
регулаторних накнада (''Службени 
гласник РС'', број 49/10) 

Подноси
лац 
захтјева 

од 1.000 
КМ до 
3.000 КМ 

По врсти захтјева РКЕ РС185 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
Регулаторна 
комисија за 
енергетику РС 

315. 
 

Једнократна 

регулаторна 

накнада за 

издавање 

дозволе за 

изградњу 

електроенерге

тског објекта 

Закон о енергетици 
РС (''Службени 
гласник РС'', број 
49/09) 

Одлука о висини једнократних 
регулаторних накнада (''Службени 
гласник РС'', број 49/10) 

Подноси
лац 
захтјева 

 

од 1.000 

КМ до 

10.000 КМ 

 

По врсти захтјева РКЕ РС186 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
Регулаторна 
комисија за 
енергетику РС 

316.  

Једнократна 
регулаторна 
накнада за 
измјену или 
допуну и 
пренос 
дозволе 

Закон о енергетици 
РС (''Службени 
гласник РС'', број 
49/09) 

 
Одлука о висини једнократних 
регулаторних накнада (''Службени 
гласник РС'', број 49/10) 
 

Подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ По врсти захтјева РКЕ РС187 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Регулаторна 
комисија за 
енергетику РС 

317.  

Регулаторна 
накнада за 
обављање 
енергетске 
дјелатности 

Закон о енергетици 
РС (''Службени 
гласник РС'', број 
49/09) 

Рјешење о утврђивању регулаторне 
накнаде 
(рјешење се доноси на основу Буџета 
Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске усвојеног од стране 
Народне скупштине Републике Српске 
за текућу годину) 

Корисни
к 
дозволе 
за 
обаваља
ње 
енергетс
ке 
дјелатно

Фиксни 
дио од 500 
KM -10.000  
КМ, 
Варијабил
ни дио у % 
од 
одобреног
/остварено

Одобрени/остваре
ни/планираних 
приход корисника 
дозволе 

Регулаторн
а комисија 

100% 

По 
добијању 
рјешења о 
издавању 
дозволе за 
обављање 
дјелатност
и 

Регулаторна 
комисија за 
енергетику РС 

                                                 
185 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
186 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
187 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
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сти г прихода 
из 
претходне 
године 

318. 722427 
Накнада за 
Ауто-мото 
савез РС   

Закон о 
овлашћењима 
Ауто-мото савеза 
Републике Српске 
(''Службени 
гласник РС'', број 
1/09) 

Одлука о висини посебне накнаде која 
се плаћа приликом регистрације 
путничких и теретних моторних возила 
(''Службени гласник РС'', број 91/11) 
 

 
Власниц
и 
друмски
х 
моторни
х возила 
и 
прикључ
них 
возила 

3 КМ- 15 
КМ 

По возилу АМС РС188 100% 

 
 
Износ на 
годишњем 
нивоу по 
возилу 
 
 

 
 

Ауто мото 
савез 
Републике 
Српске 

319.  

Накнада за 
издавање 
електронске 
идентификаци
оне картице 

Закон о пореском 
поступку 
Републике Српске 
(''Службени 
гласник РС'', број 
102/11, 108/11, 
67/13, 31/14 и 
44/16) 
 

Правилник о електронској 
идентификационој картици  
(''Службени гласник РС'', број 5/18) 
 

Правна и 
физичка 
лица 

10 КМ По издатој картици Буџет РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 

МИнистарство 
финансија  
 
 
 
 

 
 
Накнаде из области заштите здравља 
 
 

320. 722511 

Накнада за 
обављање 
промета на 
мало лијекова 
и медицинских 
средстава у 
апотеци и 
организационо
ј јединици 
апотеке 

Закон о 
апотекарској 
дјелатности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
119/08 и 1/12) 

Правилник о врсти, висини и начину 
плаћања накнада за обављање промета 
на мало лијекова и медицинских 
средстава (''Службени гласник РС'', број 
27/13) 

Предлаг
ач 
поступка 
односно 
подноси
лац 
захтјева 

800 КМ По апотеци РС 100% 

 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

321. 722511 

Накнада за 
обављање 
промета на 
мало у 
специјализова-
ној 

Закон о 
апотекарској 
дјелатности 
(''Службени 
гласник РС'', број 
119/08 и 1/12) 

 
Правилник о врсти, висини и начину 
плаћања накнада за обављање промета 
на мало лијекова и медицинских 
средстава (''Службени гласник РС'', број 
27/13) 

Предлаг
ач 
поступка 
односно 
подноси
лац 

500 КМ 
По 
специјализованој 
продавници 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

                                                 
188 АМС РС- Ауто мото савез Републике Српске 
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продавници  захтјева 

322. 722511 

Накнада за 
свако мјесто 
производње 
лијека 

Закон о 
лијековима и 
медицинским 
средствима 
(''Службени 
гласник БиХ'', број 
58/08) 

Рјешење о висини накнада за 
обављање производње и промета на 
велико лијекова и медицинских 
средстава (''Службени гласник РС'', број 
27/13) 

Предлаг
ач 
поступка 
односно 
подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ По сваком мјесту  РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

323. 722511 

Накнада за 
производњу 
медицинских 
средстава 

Закон о 
лијековима и 
медицинским 
средствима 
(''Службени 
гласник БиХ'' број 
58/08) 

Рјешење о висини накнада за 
обављање производње и промета на 
велико лијекова и медицинских 
средстава (''Службени гласник РС'', број 
27/13) 

Предлаг
ач 
поступка 
односно 
подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 
По освареној 
производњи 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

324. 722511 

Накнада за 
обављање 
промета 
лијекова и 
медицинских 
средстава на 
велико 

Закон о 
лијековима и 
медицинским 
средствима 
(''Службени 
гласник БиХ'' број 
58/08) 

Рјешење о висини накнада за 
обављање производње и промета на 
велико лијекова и медицинских 
средстава (''Службени гласник РС'', број 
27/13) 

Предлаг
ач 
поступка 
односно 
подноси
лац 
захтјева 

1.000 КМ 

 
 
По обављеном 
промету 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

325. 722511 

 
Надокнаде 
поступка 
 
 

Закон о 
здравственој 
заштити 
(''Службени 
гласник РС'', број 
106/09 и 44/15) 

Рјешење о накнадама за трошкове 
поступка утврђивања испуњености 
услова у погледу кадра, простора и 
опреме за рад здравствених установа и 
за обављање послова дезинфекције, 
дезинсекције и 
дератизације(„Службени гласник РС“ , 
број 6/12) 

Правно 
или 
физичко 
лице 
које 
подноси 
захтјев 
за 
оснивањ
е 
установе 
здравств
ене 
заштите 

Од 200 КМ 
– 2.500 
КМ189 

По поступку РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

326. 722511 

Накнада тро-
шкова за изда-
вање рјешења 
за лиценцу 
оба-вљања 
стручних 
послова 
заштите од 

Закон о заштити од 
нејонизујућих 
зрачења 
("Службени 
гласник РС"  број 
2/05) 

Правилник о заштити од 
електромагнетских поља до 300 ГХз 
("Службени гласник РС",  број 11/05, 
40/07, 104/14 и 117/14) 

Правна 
лица при 
добијањ
у 
лиценце 
за оба-
вљање 
стручних 

500 КМ 
По издатој 
лиценци 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

                                                 
189 Зависно од намјене здравствене установе 
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електрома-
гнетских поља 

послова 
заштите 
од еле-
ктромагн
етских 
поља 

327. 722511 

Накнада 
трошкова за 
употребу 
извора 

Закон о заштити од 
нејонизујућих 
зрачења 
("Службени 
гласник РС"  број 
2/05) 

Правилник о заштити од 
електромагнетских поља до 300 GHz 
("Службени гласник РС",  број 11/05, 
40/07, 104/14 и 117/14) 

Корисни
ци 
стациона
рног 
извора 
електро
магнетск
ог поља 

100 КМ По кориснику РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева  

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

328. 722511 

Накнада 
трошкова за 
издавање 
сагласности за 
изградњу или 
постављање 
извора 

Закон о заштити од 
нејонизујућих 
зрачења 
("Службени 
гласник РС"  број 
2/05) 

Правилник о заштити од 
електромагнетских поља до 300 GHz 
("Службени гласник РС",  број 11/05, 
40/07, 104/14, 117/14 и 105/15) 

Инвестит
ор  
изградњ
е/постав
љања 
стациона
рног 
извора 
електро
магнетск
ог поља 

200 КМ По извору РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

329. 722511 

Накнада за  
издавање 
рјешења којим 
се одобрава 
коришћење 
другачије 
идентификациј
е супстанце 
или супстанце 
садржане у 
про-изводу 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

100 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

330. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
досијеа и изда-
вање рјешења 
о упису 
хемикалије 
која се 
производи или 
увози у 
количини већој 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 
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од 10 тона на 
годишњем 
нивоу у 
Инвентар 
хемикалија 

331. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
досијеа и изда-
вање рјешења 
о упису 
хемика-лије 
која се 
производи или 
увози у коли-
чини мањој од 
10 тона на 
годи-шњем 
нивоу у 
Инвентар 
хеми-калија 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

332. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
података и 
изда-вање 
дозволе за 
коришћење 
хемикалија и 
производа који 
не подлијежу 
упису у 
Инвентар 
хеми-калија, а 
који се 
производе или 
увозе у коли-
чинама мањим 
од 100 кг на 
годишњем 
нивоу 

 
Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

 
Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

 
Подноси
лац 
захтјева 

 
50 КМ 

 
По издатој дозволи 

 
РС 

 
100% 

 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
 
 
 
Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

333. 722511 

Наканада за 
стручну 
процјену 
сажетка 
досијеа и 
издавање рје-

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ По издатој дозволи РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Министарство 
здравља и 
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шења о упису 
хемикалије у 
Инвентар 
хеми-алија по 
основу 
дозволе 
издате од 
надлежног 
органа ЕУ 

социјалне 
заштите 

334. 722511 

Накнада за 
изда-вање 
рјешења о 
усаглашености 
рада лаборато-
рије са 
принци-пима 
добре 
лабораторијск
е праксе 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

335. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
досијеа и 
пропи-сивање 
приједлога 
мјера за 
смањење 
ризика и 
начина 
систематског 
праћења 
коришћења су-
пстанце која 
изазива 
забрину-тост 
приликом 
уписа и Инве-
нтар 
хемикалија 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ 
По извршеној 
процјени 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

336. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
података и 
издавање 
одобрења за 
увоз или извоз 
опасне 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

50 КМ 
По издатом 
одобрењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 
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хемикалије 
или производа 
за које се 
тражи поступак 
претходног 
обавјештавања 
или ПИС 
поступак 

337. 722511 

Накнада за 
издавање 
рјешења којим 
се одобрава 
дјелатност 
производње и 
промета на 
велико 
опасних 
хемикалија и 
производа  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

500  КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

338. 722511 

Накнада за 
ревизију  
рјешења којим 
се одобрава 
дјелатност 
производње и 
промета на 
велико 
опасних 
хемикалија и 
производа  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

250 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

339. 722511 

Накнада за 
издавање 
рјешења којим 
се одобрава 
дјелатност 
складиштења и 
употребе 
опасних 
хемика-лија и 
производа у 
процесу вла-
стите произво-
дње 
производа који 
није класи-
фикован у 
класе 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 
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опасности  

340. 722511 

Накнада за 
ревизију 
рјешења којим 
се одобрава 
дјелатност 
складиштења и 
употребе 
опасних 
хемикалија и 
производа у 
процесу 
властите 
производње 
производа који 
није класифи-
кован у класе 
опасности  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

150 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

341. 722511 

Накнада за 
изда-вање 
одобрења 
овлашћеној 
институцији за 
израду 
процјене 
безбједности 
опасних хеми-
калија и прои-
звода  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ 
По издатом 
одобрењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

342. 722511 

Накнада за 
издавање рје-
шења којим се 
одобрава 
кори-шћење 
сурфа-ктанта 
који испу-њава 
услове по-
тпуне 
биоразгра-
дљивости у 
детергенту  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

50 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

343. 722511 

Накнада за 
процјену 
техничког 
досијеа о 
сурфактанту и 
издавање 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ  
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 
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рјеше-ња 
којим се одо-
брава 
коришћење 
сурфактанта 
који испуњава 
услове 
примарне 
биора-
зградљивости 
у детергенту 

344. 722511 

Накнада за 
процјену опра-
вданости и 
изда-вање 
рјешења о 
одобравању 
захтјева за 
озна-чавање 
података о 
опасној хеми-
калији 
одређеним 
степеном 
тајности  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

100 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

345. 722511 

Накнада за 
процјену 
основних 
података о 
биоциду и 
идавање рје-
шења о упису у 
Програм доста-
вљања 
техничког 
досијеа  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ 
По издатом 
рјешењу 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

346. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
техничког 
досијеа за 
активну супста-
нцу и биоцид и 
издавање 
дозво-ле за 
стављање на 
тржиште  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

500 КМ По издатој дозволи РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 
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347. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
досијеа и изда-
вање дозволе 
за стављање у 
про-мет 
биоцидног 
производа 
мањег ризика  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

200 КМ По издатој дозволи РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

348. 722511 

Накнада за 
про-цјену 
података и 
промјени у 
саставу 
активне 
супстанце, 
саставу 
биоцидног 
производа или 
промјенама у 
процјени 
утицаја на 
здравље људи 
и животну 
средину и 
процјену 
других 
промјена  

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

200 КМ По промјени РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

349. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
сажетака 
досијеа за 
активну супста-
нцу и биоцид и 
издавање 
дозво-ле за 
стављање на 
тржиште на 
основу стране 
дозволе (ЕУ) 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

300 КМ По издатој дозволи  РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 

350. 722511 

Накнада за 
стручну 
процјену 
података и 
изда-вање 

Закон о 
хемикалијама 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 25/09) 

Правилник о висини накнаде која се 
односи на опасне хемикалије и 
проиводе („Службени гласник РС“, 
број 125/11 и 27/13) 

Подноси
лац 
захтјева 

50 КМ По издатој дозволи  РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите 
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дозволе за 
коришћење 
био-цида, 
односно 
активне супста-
нце у научно-
истраживачке 
сврхе или 
сврхе развоја  

 
 
Накнаде из области метрологије  
 
 

351.  

Накнада за 
оцјењивање 
оспособљеност
и и 
компетентно-
сти 
подносиоца 
захтјева за 
образовање 
лабораторија у 
којима 
верификацију 
мјерила врши 
Завод  

Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС",  број 
13/02, 100/11 и 
33/16") 

Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 

Правна и  
физичка 
лица 

500 КМ По захтјеву РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева  

 
 
 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

352.  

Накнада за 
оцјењивање 
оспособљеност
и и 
компетентно-
сти 
подносиоца 
захтјева у 
посту-пку 
овлашћи-вања 
лаборато-рија 
за верифи-
кацију мјерила  

 
 
 
 
Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС" 

Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 
 

Правна и  
физичка 
лица 
 

1200 КМ По захтјеву РС 100% 

 
 
 
 
По 
подношењ
у захтјева  
 
 

 
 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

353.  

Накнада за 
жигове у 
облику 
наљепнице за 
лабораторију 
која је 

Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС" 

 
Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 
 

 
Правна и  
физичка 
лица 
 

 
0,5 КМ 
 

По комаду 

 
 

РС 
100% 

 
По 
подношењ
у захтјева  
 
 

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 
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овлашћена од 
Завода 

354.  

Накнада за 
жигове у 
облику 
кодиране 
сигурносне 
пломбе за 
лабораторију 
која је 
овлашћена од 
Завода 

Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС" Одлука о висини и начину плаћања 

накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 

Правна и  
физичка 
лица 
 

3 КМ По комаду 

 
 
 

РС  
100% 

 
 

 
По 
подношењ
у захтјева  
 
 

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

355.  
Накнада за 
верификацију 
мјерила 

Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС" 

Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 

Правна и  
физичка 
лица 

30 КМ 
По започе- 
том радном сату 

 
 
 

РС 

 
100% 

 
 

 
По 
подношењ
у захтјева  
 
 

Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

356.  

Накнада за 
пружање 
стручне 
помоћи и 
метролошких 
експертиза 

Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС" 

Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 

Правна и  
физичка 
лица 

30 КМ 
По започе- 
том радном сату 

 
 
 

РС 

 
 
 

100% 
 
 

 
По 
подношењ
у захтјева  
 
 

Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

357.  

Накнада за 
испитивање 
претпакованих 
производа 
пића 

Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС" 

Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 

Правна и  
физичка 
лица 

30 КМ 
По започе- 
том радном сату 

 
РС  

100% 
 
 

 
По 
подношењ
у захтјева  
 
 

Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

358.  

Накнада за 
рјешавање по 
захтјеву за 
издавање 
потврде о 
испитивању 
метролошких 
захтјева за 
мјерила која се 
увозе или 
продају са 
консигнационо
г складишта 

 
 
Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС" 

Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 

Правна и  
физичка 
лица 
 

30 КМ 
 

По започе- 
том радном сату 

 
 
 
 
 

РС 
 

100% 
 
 

 
 
 
 
По 
подношењ
у захтјева  
 
 

 
 
 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

359.  

Накнада за 
подешавање 
тегова који се 
употребљавају 

 
 
Закон о 
метрологији у РС 

Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 

 
Правна и  
физичка 
лица 

3 КМ - 10 
КМ 
 

 
 
По започе- 
том радном сату 

 
 
 

РС 

 
100% 

 

 
 
По 
подношењ

 
 
Министарство 
индустрије, 
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за 
верификацију 
мјерила масе 

("Службени 
гласник РС" 

  
 

у захтјева  
 
 

енергетике, 
рударства 

360.  

Накнада за 
спровођење 
еталонирања 
еталона, 
мјерила 
и референтних 
материјала 

Закон о 
метрологији у РС 
("Службени 
гласник РС",  број 
13/02, 100/11 и 
33/16") 

Одлука о висини и начину плаћања 
накнада за верификацију мјерила и 
других послова из области метрологије 
(„Службени гласник РС“, број 36/14) 

 
Правна и  
физичка 
лица 
 

30 КМ 
По започе- 
том радном сату 

 
 

РС 
100% 

 
 
По 
подношењ
у захтјева  
 
 

 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

361.  

Накнада за 
испитивање и 
жигосање 
предмета од 
драгоцјених 
метала 

Закон о контроли 
предмета од 
драгоцјених 
метала у РС 
("Службени 
гласник РС“,  број 
13/02 и 100/11") 

Одлука о висини и начину плаћања 
трошкова у вези са испитивањем и 
жигосањем предмета од драгоцјених 
(„Службени гласник РС“,  број 13/01) 

Правна и  
физичка 
лица 
 

Од 0,15 
КМ/граму 
дргаоцјено
г метала  
до 0,50 
КМ/грам 

По предмету РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

362.  

Накнада за 
покриће 
трошкова 
оцјењивања 
оспособљеност
и  и 
кометентности 
произвођача 
предмета од 
драгоцјених 
метала ради 
доношења 
рјешења о 
знаку 
произвођача 

Закон о контроли 
предмета од 
драгоцјених 
метала у РС 
("Службени 
гласник РС“,  број 
13/02 и 100/11") 

Одлука о висини и начину плаћања 
трошкова у вези са испитивањем и 
жигосањем предмета од драгоцјених 
метала („Службени гласник РС“, 
број 13/01) 

Правна и  
физичка 
лица 

 
385 КМ 
 

По захтјеву  РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

 
 
 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 

363.  

Накнада за 
покриће 
трошкова 
оцјењивања 
оспособљеност
и  и 
компетентно-
сти 
произвођача  
или увозника 
предмета од 
драгоцјених 
метала ради 
доношења 
рјешења о 

Закон о контроли 
предмета од 
драгоцјених 
метала у РС 
("Службени 
гласник РС“,  број 
13/02 и 100/11") 

Одлука о висини и начину плаћања 
трошкова у вези са испитивањем и 
жигосањем предмета од драгоцјених 
метала (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 13/01) 

Правна и  
физичка 
лица 
 

485 КМ По захтјеву  РС 100% 

По 
подношењ
у захтјева 
 
 

 
 
 
 
Министарство 
индустрије, 
енергетике, 
рударства 
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испитивању 
услова за 
испитивање и 
жигосање 
предмета од 
драгоцјених 
метала у њихо-
вим 
пословним 
просторијама 

364.  

Приходи 
републичких 
органа и 
организација 
(Накнада за 
полагање 
стручног 
испита за 
матичара) 

Закон о матичним 
књигама  
(„Службени 
гласник Републике 
Српске“, број 
111/09  и  43/13) 
 

Правилник о програму и начину 
полагања посебног стручног испита за 
матичара („Службени гласник 
Републике Српске“, број 100/10 и 
101/10) 
 

 
 
Физичко 
лице 
које 
полаже 
испит 
 
 

200,00 КМ По захтјеву РС 100% 
По 
поднесено
м захтјеву 

Министарство 
управе и 
локалне 
самоуправе 

 
 
ТАКСЕ  
 
 

 
 
Републичке административне таксе 
 
 

365. 722111 
Републичке 
административ
не таксе 

Закон о 
административним 
таксама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
100/11, 103/11 и 
67/13) 

Тарифа републичких административних 
такса 

Лице по 
чијем се 
захтјеву 
поступак 
покреће 
тј.  врше 
радње 
предвиђ
ене 
таксено
м 
тарифом 

2 КМ – 
10.000 
КМ190 

Вриједност 
означена у 
поднеску или 
исправи 

РС 100% 

 
 
У тренутку 
настанка 
таксене 
обавезе Министарство 

финансија 

366. 722112 
Посебна 
републичка 
такса 

Закон о посебним 
републичким 
таксама 

Законом није предвиђено доношење 
подзаконских аката 

Правна 
лица РС, 
пословн

 
50-5.000 
КМ191 

Остварен укупан 
приход192 

 
 

РС 

 
 
 

 
 
На 

Министарство 
финансија 
 

                                                 
190 Према тарифним бројевима од 1 до 81. 
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(„Службени 
гласник РС“, број 
8/94, 29/00, 18/01, 
22/01, 60/03 – II  
дио, 14/04, 41/05, 
51/06 и 52/14) 

а 
јединица
, 
представ
ништво, 
предузет
ник 

 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

годишњем 
нивоу 193 

 
 
Градске административне таксе 
 
 

367. 722131 
Градске 
административ
не таксе 

Закон о 
административним 
таксама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
100/11, 103/11 и 
67/13) 

Републичке административне таксе 

Лице по 
чијем се 
захтјеву 
поступак 
покреће, 
односно 
врше 
радње 
предвиђ
ене 
таксе-
ном 
тарифом 

У  складу 
са Законом 
о 
администр
ативним 
таксама и 
накнадама 

Вриједност 
означена у 
поднеску или 
исправи 

Г 100% 

 
 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
финансија – 
градови 
 
 

 
 
Општинске административне таксе 
 
 

368. 722121 

Општинске 
административ
не таксе                                                                                                                                                                                                         
 

Закон о 
административним 
таксама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлуке о административним таксама 
јединица локалне самоуправе 

Лице по 
чијем се 
захтјеву 
поступак 
покреће, 
односно 
врше 
радње 
предвиђ
ене 
таксе-
ном 

У  складу 
са Законом 
о 
администр
ативним 
таксама и 
накнадама 

Вриједност 
означена у 
поднеску или 
исправи 

О 100% 

 
 
 
 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
финансија – 
општине 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
191 Посебну републичку таксу плаћају регистроване фирме на годишњој основи (правно лице, физичко лице – предузетник, пословне јединице фирми са сједиштем изван РС). Члан 2 Закона о посебним републичким таксама 
дефинише износ такси за поједине врсте регистрованих фирми према дјелатности за коју је добијено одобрење за рад, зависно од тога од које је дјелатности у претходној пословној години остварен највећи приход  
192 Према дјелатности за коју је добијено одобрење за рад, зависно од тога од које је дјелатности у претходној пословној години остварен највећи приход 
193 Правно лице, пословна јединица и представништво уплаћују 50% прописаних износа до 28. фебруара, а предузетник до 31. марта; други дио износа уплаћују до 30. јуна године за коју се плаћа такса 
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тарифом 

 
 
Судске таксе 
 
 

369. 722211 
Републичке 
судске таксе194        

Закон о судским 
таксама 
(''Службени 
гласник РС'', број 
73/08, 49/09, 67/13 
и 63/14) 

Таксена тарифа судских такса 
(''Службени гласник РС'', број 73/08, 
49/09 и  67/13) 
 

Физичко 
и правно 
лице 

2 КМ – 
100.000 
КМ195 

Означена 
вриједност спора 

РС 100% 
По 
подношењ
у захтјева 

Министарство 
правде 

 
 
Комуналне таксе 
 
 

   

Еколошк
е таксе  

370. 722314 
Комунална 
такса  

Закон о 
комуналним 
таксама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
04/12) 
Закон о локалној 
самоуправи 
(„Службени 
гласник РС“, број 
101/04, 42/05 и 
118/05) 

Одлуке о комуналним таксама 
јединица локалне самоуправе (Тарифе 
комуналних такси) 

Корисни
к права, 
предмет
а и 
услуга за 
чије је 
коришће
ње 
прописа
но 
плаћање 
таксе) 

Износи 
комуналне 
таксе 
прописани 
одлукама 
јединица 
локалне 
самоуправ
е 
 
 

 
 
 
 
Сразмјерно 
времену 
коришћења права 

О 100% 

Таксена 
обавеза 
настаје 
даном 
почетка 
коришћењ
а права, 
предмета 
и услуга 

Министарство 
финансија 

371. 722321 
Боравишна 
такса   

 
 
Закон о 
боравишној такси 
("Службени 
гласник Републике 
Српске " број 78/11 

Правилник о облку и садржају пријаве 
о износу обрачунатог паушалног износа 
боравишне таксе (''Службени гласник 
РС'', број 24/16) 

 
 
Домаћи 
или 
страни 
државља
нин који 

 
0, 5 КМ -  3 
КМ196 
 
15 КМ – 50 
КМ197 

По сваком 
оствареном 
ноћењу у 
угоститељском 
објекту за смјештај 
Годишњи 
паушални износ за 

Д 80:20198 
По 
остварено
м ноћењу 

Министарство 
финансија 

                                                 
194 Обухвата редне бројеве 192-198 
195 Према тарифним бројевима од 1 до 33 
196 Од 0,5 КМ до 2 КМ; од 2,5 КМ до 3 КМ (код угоститеља који пружа услуге смјештаја у туристичком мјесту). 
197 Од 15 КМ до 30 КМ; од 30 КМ до 50 КМ (код угоститеља који пружа услуге смјештаја у туристичком мјесту). 
198 Средства прикупљена по основу боравишне таксе распоређују се тако што: а) 80% средстава припада туристичкој организацији града или општине и 
б) 20% средстава припада Туристичкој орг. РС . Уколико за територију јединице локалне самоуправе није основана туристичка организација града или општине и међуопштинска туристичка организација, цјелокупан износ боравишне 
таксе распоређују се ТОРС-у. Уколико је основана МТО  у складу са законом који регулише област туризма, приходи од боравишне таксе јединица локалне самоуправе које чине  МТО, а имају основану туристичку организацију града 
или општине, распоређују се тако што 64% средстава припада туристичкој организацији града или општине, 16 % МТО и 20 % ТОРС-у.  Уколико је основана међуопштинска туристичка организација у складу са законом који регулише 
област туризма, приходи од боравишне таксе јединица локалне самоуправе које чине МТО, а немају основану туристичку организацију града или општине, распоређују се тако што 90 % припадају тој организацији а 10 % ТОРС-у.  
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и 106/15 ) користи 
услугу 
ноћења  

сваки кревет 
(лежај) у кући за 
одмор, апартману 
и соби за 
изнајмљивање 

 
 
Чланарине  
 
 

372.  

Чланарина 
Спољнотргови-
нској комори 
БиХ 

Закон о 
Спољнотрговинској 
комори БиХ 
(„Службени 
гласник БиХ“, број 
30/01 и 72/13) 

Одлука о чланарини 
Спољнотрговинској комори БиХ 
(„Службени гласник РС“, број 6/16) 

Чланови 
Коморе 

0,1 % и 
0,2 %199 

Реализован укупни 
квартални увоз или 
износ бруто плате 
запослених 
исказан у 
завршном рачуну 
за претходну 
годину 

СТК БиХ200 100% 

 
 
 
Тромјесеч
но 

Спољнотрговин
ска комора БиХ 

373.  

Чланарина 
Привредној 
комори 
Републике 
Српске 

Закон о 
привредној 
комори Републике 
Српске („Службени 
гласник РС“, број 
65/08)  

Одлука о начину обрачуна, висини 
годишње чланарине, роковима и 
начину уплате („Службени гласник РС“, 
број 15/16) 

Чланови 
Коморе 

0,03 %; 
0,02; 15 
КМ201 
 

Укупан приход 
исказан у билансу 
успјеха за 
претходну годину 

ПК РС202 100% 
На 
годишњем 
нивоу 

Привредна 
комора РС 

 

                                                 
199 0,01 % плаћају привредно-правна лица регистрована у БиХ за обављање послова у иностранству; 0,2 % плаћају банке, осигуравајућа друштва, привредно правна лица из области грађевинарства, транспорта, комуникација и 
услуга као и остале пратеће дјелатности и компаније које остварују приход по основу услуге у иностранству 
200 Спољнотрговинска комора БиХ 
201 А) 0,03% на остварени укупан приход већи од 600.000 КМ до 100.000.000 КМ, с тим да на годишњем нивоу не може бити већа од 20.000 КМ, Б) 0,02% на укупан приход већи од 100.000.000 КМ, с тим да на мјесечном нивоу не може 
бити већа од 7.500 КМ. Чланови Коморе који су остварили укупан приход у претходној години од 360.000 КМ до 600.000 КМ плаћају чланарину 15 КМ мјесечно. Чланови Коморе који су остварили укупан приход у претходној години 
мањи од 360.000 КМ плаћају чланарину по стопи од 0,05% 
202 Привредна комора Републике Српске 


