На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (''Службени гласник
Републике Српске'' бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16)
министар унутрашњих послова д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ ОБРАЗАЦА И УСЛУГА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина и начин наплате образаца и услуга које
Министарство унутрашњих послова пружа физичким и правним лицима у вези са
обављањем послова и задатака.
I ОБРАСЦИ

1.
2.
3.
4.
5.

Члан 2.
(1) Накнада трошкова за образце наплаћује се у висини:
Оружни лист ..................................................................................................
Дозвола за ношење оружја ............................................................................
Легитимација припадника обезбјеђења ......................................................
Детективска легитимација ............................................................................
Пријава боравка странца……………………………………………………

20 КМ
30 КМ
20 КМ
50 КМ
5 КМ

II ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ОБЛАСТИ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 3.
Накнада трошкова за пружање услуга трећим лицима у области полиције
наплаћује се у висини:
1. Алкотестирање ( кад се утврди концентрација алкохола изнад законом
допуштене) ……. ........................................................................................... 50 КМ
2. Тестирање возача на присуство опојних дрога (када се утврди присуство
опојних дрога) ………………………………..………………………....…... 70 КМ
3. Пратње вриједносних пошиљки (новац, вриједносни папири, драгоцијености,
музејски експонати), ванредног превоза, опасних материја, учесника спортских
манифестација, као и свих других пратњи по захтјеву правних и физичких лица:
3.1. до 10 километара удаљености ................................................................. 150 KM
по једном ангажованом возилу,
3.2. ОД 10-60 километара удаљености: CK = 150 + a . Cig . Nkm . NV
3.3. преко 60 километара удаљености: CK=150 + a . Cig . NKM . NV + NR. CD.
Ознаке у претходним формулама имају значење:
- CK - цијена коштања полицијске пратње на одређеној релацији изражена у
конвертибилним маркама,
- a - коефицијент за пратње:
1. вриједносних пошиљки износи - 0,8
2. опасних материја износи - 0,7
3. ванредног превоза - 0,6 и
4. учесника спортских манифестација, као и свих других пратњи по
захтјеву правних и физичких лица - 0,5
- Cig - цијена једног литра најскупљег погонског горива,
- NKM - број пређених километара у оба правца једног возила током
обављања пратње,

- NV - број возила која су учествовала у пратњи,
- NR - број полицијских службеника који је учестовао у извршењу пратње,
- CD - висина дневнице (према Уредби Владе PC) по једном раднику.
4. Цијена израде документације о увиђају саобраћајне незгоде:
4.1. израда записника или службене забиљешке о саобраћајној незгоди .... 30 КМ
4.2. израда фотодокументације о саобраћајној незгоди ................................ 50 КМ
5. Ангажовање радника полиције код обезбјеђења (реконструкције
саобраћајних незгода и слично):
5.1. кривични или прекршајни поступак (по 1 пређеном километру) ............ 5 КМ
5.2. парнични поступак (по 1 пређеном километру) ........................................ 8 КМ
6. Преглед испуњености услова за почетак рада предузећа за обављање
послова физичког и техничког обезбјеђења и приватних детективских
агенција прије издавања одобрења за почетак рада ………….................... 200 КМ
7. Накнада за сваки дан депоновања возила у депозиту МУП-а РС по било
ком основу од дана обавјештавања власника до преузимања возила............10 КМ
8. Преглед испуњености услова и издавање рјешења за бављење обуком
руковања ватреним оружјем ………………...……………………………… 200 КМ
9. Учешће полицијских службеника у обезбјеђењу спортске и друге приредбе и
активности у складу са чланом 103. Закона о безбједности саобраћаја на
путевима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 63/11)
и чланом 20. став 2. Закона о спречавању насиља на спортским приредбама
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 14/04 и 13/10) по једном часу
учешћа једног полицијског службеника ……………………….…………….10 КМ
10. Накнада коју плаћа возач за приступање предавању о посљедицама које
произилазе из непоштовања или непознавања прописа о безбједности саобраћаја
на путевима…………………………………………………………………….600 КМ
11. Накнада предавачима за реализацију предавања о посљедицама које произилазе
из непоштовања или непознавања прописа о безбједности саобраћаја на
путевима, за одржани час предавања по кандидату ……………………….….5 КМ
12. Накнада координатору по одржаном предавању за четири часа послова
координирања по кандидату ………………………………………….……… 20 КМ
13. Накнада секретару стручног тима за организовање предавања о посљедицама
које произилазе из непоштовања или непознавања прописа о безбједности
саобраћаја на путевима, у износу од 15% мјесечне плате радног мјеста са
коефицијентом 14,00.
14. Накнада трошкова поступка по издатом прекршајном налогу ……..….. 5,40 КМ.
III ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ОБЛАСТИ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 4.
(1) Накнада трошкова за пружање услуга трећим лицима у области
криминалистичке полиције наплаћује се за послове који се обављају стандардним
техничким методама уз кориштење инструмената и пратећег материјала у висини:
1. Испитивање исправности ватреног оружја ..................................................... 100 KM
2. Вјештачење ватреног оружја ............................................................................ 180 KM
3. Вјештачење једне чауре ................................................................................... 50 KM
4. Вјештачење 2-5 чаура ....................................................................................... 100 KM
5. Вјештачење 6-12 чаура ..................................................................................... 150 KM
6. Вјештачење више од 12 чаура .......................................................................... 200 KM
7. Вјештачење једног зрна ...................................................................................
70 KM
8. Вјештачење 2-5 зрна ........................................................................................ 140 KM
9. Вјештачење 6-12 зрна ....................................................................................... 280 KM
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10. Вјештачење више од 12 зрна ........................................................................... 460 KM
11. Вјештачење цилиндричне браве ..................................................................... 150 KM
12. Вјештачење катанца ......................................................................................... 150 KM
13. Вјештачење сијалица возила ............................................................................ 100 KM
14. Вјештачење састављања цјелине ..................................................................... 150 KM
15. Вјештачење пнеуматика .................................................................................... 280 KM
16. Вјештачење возила (изазивање уништених ознака на металу) ...................... 270 KM
17. Вјештачење оруђа ............................................................................................... 270 KM
18. Вјештачење правца дејства силе на стакло ...................................................... 180 KM
19. Вјештачење обуће ............................................................................................... 250 KM
20. Испитивање кориштењем уређаја ''UCM Projectina'' ...................................... 100 KM
21. Испитивање кориштењем уређаја "Fotofinderxpert" ........................................ 150 KM
22. Испитивање кориштењем уређаја ''Regula 7505'' ............................................. 100 KM
23. Вјештачења у области саобраћаја ............................................................... 350-600 КМ
24. Вјештачење експлозивне направе .................................................................... 200 KM
25. Вјештачење трагова барутних честица на рукама (парафинско-силиконска
рукавица) ................................................................................................................ 50 KM
26. Вјештачење трагова барутних честица на одјећи (зависно од броја
одјевних предмета) ....................................................................................... 50-150 КМ
27. Вјештачење удаљености пуцања .................................................................. 150-350 KM
28. Вјештачење микротрагова ................................................................................ 180 KM
29. "UV-VIS" сектрофотометрија ...........................................................................
50 KM
30. "ITIR" сектрофотомерија ................................................................................... 180 KM
31. Испитивање кориштењем ион-мобилне спектрометрије детектором
"IONSCAN" ......................................................................................................... 150 KM
32. Хроматографија на танком слоју ...................................................................... 120 KM
33. Гасно-хроматографска квалитативна анализа ................................................. 180 KM
34. Гасно-хроматографска квантитативна анализа .............................................. 230 KM
35. Гасно-масена хроматографска "GC/MS" квалитативна анализа ................... 250 KM
36. Гасно-масена хроматографска "GC/MS" квантитативна анализа ................. 300 KM
37. Течно-хроматографска HPLC/MS/MS анализа ................................................ 230 КМ
38. Гасно-хроматографска анализа алкохола у крви и урину са стручним
мишљењем о степену алкохолисаности .......................................................... 125 KM
39. Инструментална хроматографска анализа дрога у крви/урину ……………. 270 КМ
40. Преглед трагова употребом форензичког свјетла ............................................ 30 КМ
41. Одређивање крвне групе из течне крви ............................................................ 30 KM
42. Одређивање поријекла крви ............................................................................... 50 KM
43. Одређивање крвних група из трагова кориштењем апсорпционе методе..... 120 KM
44. Вјештачење трагова сперме .............................................................................. 170 KM
45. Вјештачење трагова пљувачке ......................................................................... 170 KM
46. Вјештачење длака и косе ................................................................................. 180 KM
47. Анализа и вјештачење отисака прстију и дланова ..................................... 50-250 KM
48. Изазивање трагова папиларних линија употребом форензичке
цианоакрилне коморе ....................................................................................
50 КМ
49. Идентификација лешева (са обрадом) ........................................................... 90-300 KM
50. Дактилоскопска обрада лица на лични захтјев ............................................
30 КМ
51. Изазивање трагова папиларних линија употребом физичких метода
(зависно од броја узорака на којим се врши изазивање трагова) .............. 30-200 КМ
52. Вјештачење свих врста заштићених докумената ....................................... 180-270 KM
53. Вјештачење новчаница и вредносних папира ............................................. 130-180 KM
54. Вјештачење рукописних полускраћених и скраћених потписа ................. 180-230 KM
55. Вјештачење парафних потписа ..................................................................... 270-320 KM
56. Вјештачење бројева и цифара ....................................................................... 180-230 KM
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57. Вјештачење текстова писаних писаћом машином ..................................... 180-230 KM
58. Вјештачење сагорјелих, радираних, брисаних и преправљених текстова..230-270 KM
59. Вјештачење судског списа - давање стручног мишљења ........................... 350-750 KM
60. Израда колор фотографије формата 9 х 13 ........................................................... 1 KM
61. Израда колор фотографије формата 10 х 15 ........................................................ 1,5 КМ
62. Израда колор фотографије формата 13 х 18 ......................................................... 2 KM
63. Израда колор фотографије формата 15 х 20 ......................................................... 2,5 КМ
64. Израда колор фотографије формата 20 х 30 .......................................................... 5 КМ
65. Израда колор фотографије формата 30 х 40 ........................................................ 10 КМ
66. Развијање филма ..................................................................................................... 4 КМ
67. Израда фотодокументације ................................................................................... 20 КМ
плус број фотографија помножен са цијеном зависно од формата.
(2) Цијене услуга из области криминалистичке полиције које се пружају по
захтјевима трећих лица за присуство претресима на суду, увиђајима, реконструкцијама
или сличним околностима изван радних просторија Mинистарства формирају се
послије извршене услуге.
(3) Трошкови вјештачења улазе у трошкове вођења кривичног или прекршајног
поступка, тако да се исти не фактуришу већ се у налазу о извршеном вјештачењу
наводи њихов износ, ради доношења одлуке по окончању судског поступка о
реализацији истих.
IV УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 5.
Накнаде трошкова за пружање услуга трећим лицима из области заштите од
пожара односе се на накнаде за одобрeње и сагласности које издаје Министарство и
Центри јавне безбједности.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Члан 6.
Накнаде за одобрење и сагласности које издаје Министарство у сједишту:
Накнада за сагласности које даје Министарство у сједишту на мјере
и нормативе заштите од пожара, предвиђене у техничкој
документацији .............................................................................................. 200 КМ
Сагласност на локацији за објекте коју даје Министарство
у сједишту (објекти за производњу, ускладиштавање експлозивних
материја, запаљивих течности и гасова ...................................................... 200 КМ
Давање стручне оцјене о примјени прописа и стандарда и других
норматива заштите од пожара у техничкој документацији и изради
елабората уз пројектну документацију за грађане објеката ...................... 500 КМ
Одобрење за вршење организоване наставе за полагање стручних
испита у области превоза опасних материја (експлозив, запаљиве
течности и гасови …………………………………………………………. 1.000 КМ
4.1 Одобрење за проширење броја класа за вршење организоване
наставе за полагање стручног испита у области превоза опасних
материја (по једној класи опасне материје) ……………………..….… 50 КМ
Контролно испитивање ручних и превозних апарата за
гашење почетног пожара ............................................................................... 500 КМ
Испитивање и сервисирање уређаја и система за дојаву и гашење
пожара, уређаја за контролно и заштитно дјеловање и уређаја
за спречавање ширења пожара ..................................................................... 500 КМ
Бављење набавком и продајом експлозивних материја
(трговински промет) …………………..……………………………....… 2.500 КМ
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8. Накнада за издавање одобрења за производњу експлозива са
амонијум-нитратом ……………………………..………………….…… 2.500 КМ
9. Накнада за измјену издатог одобрења правном сљедбенику предузећа .... 500 КМ
10. Набавка експлозивних материја (правна лица и трговинске радње) …..... 200 КМ
11. Одобрење за превоз експлозивних материја
(привредном друштву, односно другом правном лицу) ............................ 100 КМ
12. Набавка и превоз експлозивних материја за физичка лица ..................... 30 КМ
13. Одобрење за стављање у промет експлозивних материја на
територији Републике Српске (привредном друштву, односно
другом правном лицу) …………………………………….……………… 200 КМ.
Члан 7.
Накнаде за сагласности које издаје Центар јавне безбједности, односе се на мјере
и нормативе заштите од пожара предвиђене у техничкој документацији за:
1. Трговинске, занатске и пословне објекте, као и њима сличне,
укупне површине од 51 м2 до 150 м2 ............................................................ ... 70 КМ
2. Трговинске, занатске и пословне објекте, као и њима сличне,
укупне површине од 151 м2 до 300 м2 ......................................................... .. 90 КМ
3. Трговинске, занатске и пословне објекте, као и њима сличне,
укупне површине преко 300 м2 .................................................................... 120 КМ
4. Трговине оружја и експлозивних материја и запаљивих течности и
гасова (трговина боја, лакова и сличног) ..................................................... 120 КМ
5. Станице за снабдијевање горивом моторних возила
капацитета до 300 м3 ..................................................................................... 200 КМ
6. Станице за снабдијевање горивом моторних возила
капацитета преко 300 м3 ................................................................................ 250 КМ
7. Магацини за смјештај експлозивних материја до 5.000 кг (изузев
контејнера и приручних складишта) ........................................................... 200 КМ
8. Складиште запаљивих течности до 300 м3 ................................................. 150 КМ
9. Складишта запаљивих течности од 300 до 1000 м3 ................................... 200 КМ
10. Стамбени и стамбено-пословни објекти до 4 надземне етаже ................. 100 КМ
11. Стамбени и стамбено-пословни објекти изнад 4 надземне етаже ............ 150 КМ
12. Складишта запаљивих гасова и складишта техничких гасова ................ 200 КМ
13. Индустријске објекте у којима се производе, користе или
ускладиштавају запаљиве течности и гасови и објекти код којих
се у технолошком процесу стварају прашине које са ваздухом
граде експлозивну смјешу ............................................................................ 200 КМ
14. Индустријски и други објекти у којима се прерађују и растопљеном
стању, употребљавају и држе мање количине запаљивих течности
и гасова свих врста и објекте у којима борави или сакупља већи број
лица (болнице, већи хотели, робне куће, дворане и сл.) ........................... 150 КМ
15. Објекте у којима се производе или прерађују ватроотпорне или
ватросталне материје, као и остали пословни и јавни објекти у
којима су смјештене организације и органи ............................................... 150 КМ
16. Остале објекте значајне са становишта заштите од пожара
(мањи пословни простори до 50 м2; објекти базне станице за пренос
сигнала мобилне телефоније; уградња стабилних система за гашење
пожара) ........................................................................................................... 50 КМ
17. Складишта сировина и готових производа, изузев запаљивих
течности и гасова до 1000 м2 (мала складишта) ......................................... 100 КМ
18. Складишта сировина и готових производа, изузев запаљивих
течности и гасова од 1001 м2 до 300 (средња складишта) ......................... 150 КМ
19. Складишта сировина и готових производа, изузев запаљивих
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течности и гасова од 3001 м2 и више (велика складишта).........................
20. Енергетске објекте, објекте за производњу и расподјелу
електричне енергије (енергане, котловнице, сушаре, електране,
далеководе и сличне објекте) ......................................................................
21. Друге објекте у складу са законом .............................................................
22. Објекте за производњу, прераду, ускладиштавање и трговински
промет запаљивих течности и гасова (објекти за које је потребно
одобрење за грађење) ...................................................................................

200 КМ
150 КМ
150 КМ
150 КМ

Члан 8.
За постављање магацина – контејнера експлозивних материја, запаљивих
течности и гасова, резервоара за запаљиве гасове до 10 м3, као и привремених и
интерних станица за снабдијевање горивом моторних возила, капацитета до 30 м3
(подземни и надземни резервоари), накнада за сагласност на изведене мјере заштите од
пожара, потребна за прибављање употребне дозволе, је у висини накнаде за сагласност
на инвестиционо-техничку документацију.
V НАКНАДЕ ЗА ОДОБРЕЊА КОЈА ИЗДАЈЕ ЦЕНТАР ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ,
СТАНИЦА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ИЛИ ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА
Члан 9.
Накнаде за одобрења која издаје Центар јавне безбједности, станица јавне
безбједности или полицијска станица, односе се на:
1. Набавка експлозивних материја (за правна лица) ...................................... . 50 КМ
2. Набавка експлозивних материја ( за физичка лица) .................................. . 10 КМ
3. Превоз експлозивних материја ( за правна лица)....................................... . 50 КМ
4. Превоз експлозивних материја (за физичка лица) ..................................... . 10 КМ
5. За приређивање ватромета и сличних приредби ........................................ . 150 КМ
6. Одобрење за бављење прометом оружја и муницијом
(којим се баве предузећа и самосталне радње ............................................. . 200 КМ
7. Одобрење за почетак рада обављања дјелатности обезбјеђења лица
и имовине. ..................................................................................................... 300 КМ
8. Одобрење за почетак рада обављања дјелатности обезбјеђења лица
и имовине за дио предузећа ......................................................................... 150 КМ
9. Овлаштења за обављање обезбјеђења лица и имовине
(за физичко и техничко обезбјеђење, и детективских послова................. 100 КМ
10. Набавка пиротехничких производа за забаву (правна и физичка лица)... 10 КМ
11. Превоз пиротехничких производа за забаву (правна и физичка лица) ..... 10 КМ
12. Одобрење за бављење прометом експлозивних материја и
пиротехничких производа (на мало) ............................................................ 200 КМ
13. Одобрење за обављање послова пратње и обезбјеђења новца,
вриједоносних папира, племенитих ковина, метала и др. вриједности ..... 200 КМ
14. Одобрење за кретање наоружања између ентитета или између
ентитета и Брчко Дистрикта БиХ или унутар Републике Српске ……..…. 30 КМ

1.
2.
3.
4.

Члан 10.
Накнада за сагласност на елаборат коју издаје Центар јавне безбједности износи:
Код извођења радова минирања у грађевинарству .................................... 50 КМ
За преглед из области заштите од пожара по захтјеву странке ............... 150 КМ
За излазак комисије ради утврђивања услова за рад
(предузећа која се баве прометом оружја и муниције) .............................. 50 КМ
За давање мишљења и сагласности по захтјеву
странке, које нису обухваћене овом одлуком .......................................... 150 КМ
6

VI НАКНАДЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Члан 11.
За полагање стручног испита за професионалног ватрогасца
(по кандидату) .............................................................................................. 150 КM
1. 1 За полагање поправног испита
(по предмету сваког кандидата) ........................................................... 60 КМ
За полагање стручног испита за руководиоца акције
гашења пожара (по кандидату) .................................................................. 250 КМ
2.1 За полагање поправног испита
(по предмету сваког кандидата) ........................................................... 100 КМ
За провјеру стручног знања лица која могу да рукују
експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима
у промету (по кандидату) ........................................................................... 70 КМ
За полагање стручног испита возача моторних возила којима се превозе
опасне материје, за подручје Републике Српске (по кандидату) ................ 150 КМ
4.1 За продужење важења цертификата возачу који превози опасне
материје издатом од МУП РС………………...……………………….. 50 КМ
За полагање стручног испита радника који раде на пословима
спровођење заштите од пожара (по кандидату) .......................................... 300 КМ
5.1 За полагање поправног испита (по предмету сваког кандидата) ...... 100 КМ
Накнада за издата увјерења, потврде, цертификате о положеним
стручним испитима за професионалног ватрогасца, руководиоца акције
гашење пожара и возача моторних возила за превоз опасних материја….. 10 КМ
6.1 Накнада за издавање изгубљених или уништених увјерења, потврда,
цертификата о положеним стручним испитима за раднике који раде
на пословима спровођења заштите од пожара, професионалног
ватрогасца, руководиоца акције гашење пожара …..………………… 20 КМ
6.2 Накнада за издавање АДР потврде о положеном
стручном испиту за возачке моторних возила за превоз
опасних материја ………………………………………..……………… 20 КМ
6.3 Накнада за издавање изгубљене или уништене АДР
потврде о положеном стручном испиту за возачке моторних
возила за превоз опасних материја …………………………….……
40 КМ
За полагање стручног испита за припаднике физичког и техничког
обезбјеђења и приватног детектива (по кандидату) ................................... 150 КМ
7.1. За полагање поправног испита (по предмету сваког кандидат) ........... 50 КМ
Накнада за издавање дупликата увјерења о положеном стручно испиту
радницима МУП-а РС и припадницима физичког и техничког
обезбјеђења и приватног детектива …….………………………………… 30 КМ

VII ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ОБЛАСТИ УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Члан 12.
Обука за припадника физичког обезбјеђења која
траје 48 часова (по полазнику обуке) .......................................................... 300 КМ
Обука за припаднике техничког обезбјеђења која
траје 40 часова (по полазнику обуке) .......................................................... 300 КМ
Обука за приватне детективе која траје
30 часова (по полазнику обуке) ................................................................... 300 КМ
Обука припадника судске полиције која траје 190 часова
(по полазнику обуке) .................................................................................. 1.200 КМ
Обука припадника комуналне полиције која траје 20 часова
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(по полазнику обуке) .................................................................................
150 КМ
Трошкови смјештаја и исхране за трећа лица која по основу обука бораве
у овој Управи (по кандидату - дневно) за:
6.1 Полицију Брчко Дистрикта БиХ, Федерално министарство унутрашњих
послова и остале полицијске агенције на нивоу БиХ............................... 25 КМ
6.2 Међународне организације и остале …………………………….……… 47 КМ
Дупликат свједочанства о завршеној СШУП .........................................
10 КМ
Дупликат увјерења о завршеној обуци ......................................................
10 КМ
Дупликат индекса Високе школе унутрашњих послова ………………..
80 КМ
Диплома о завршеној Високој школи унутрашњих послова ……………
25 КМ
Увјерење о положеним испитима …………………………………………
4 КМ
Дупликат увјерења о дипломирању на основним студијама ……………
10 КМ
Пријава за полагање испита на Високој школи унутрашњих послова…
2 КМ
Периодична провјера теоријског знања за припаднике физичког
и техничког обезбјеђења …………………………………………………..
20 КМ
Периодична провјера физичке спремности за припадника физичког
обезбјеђења …………………………………………………………………
30 КМ
Периодична провјера коришћења ватреног оружја и извођење гађања
бојевом муницијом за припаднике физичког обезбјеђења ……………… 50 КМ

Члан 13.
(1) Све уплате по овој одлуци вршиће се на рачун Јавних прихода Републике
Српске.
(2) Организационе јединице МУП РС које врше услуге правним и физичким
лицима, исте могу извршити по уплати на жиро рачун из става 1. ове одлуке.
(3) На висину накнаде за услуге из члана 3. тачка 3. ове одлуке урачунава се и
ПДВ.
(4) Извјештај за накнаде и трошкове из члана 3. тачка 9. ове одлуке, надлежна
организациона јединица која је вршила обезбјеђење доставља Одјељењу за
материјално-финансијске и техничке послове, који исти уз мишљење доставља Управи
за материјално-финансијске и имовинске послове МУП РС.
(5) Накнада из члана 3. тачка 10. ове одлуке уплаћује се на рачун посебних
намјена код Нове банке а.д. Бања Лука, број: 555-090-00108426-33 под називом РПНМУП-едукација ЗОБС.
(6) Накнаде из члана 3. тач. 11, 12. и 13. ове одлуке реализују се са рачуна
посебних намјена код Нове банке а.д. Бања Лука, број: 555-090-00108426-33.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини и начину
наплате образаца и услуга број: 04/1-020-68/15 од 09.04.2015. године, број: 06/1-02068/15 од 27.11.2015. године, број: 06/1-020-68/15 од 31.12.2015. године и број: 06/1-02068/15 од 25.01.2016. године.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 08/3-020-238/16
Дана: 28.11.2016. године

МИНИСТАР
мр Драган Лукач, с.р.
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