
17.02.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 9 39
170

На основу члана 64. став 5. Закона о јавним путеви-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, начин и контрола 

наплате путарине, систем наплате путарине, класификација 
возила, поступак ослобађања од плаћања путарине, попус-
ти на путарину и друга питања која се односе на обављање 
послова наплате путарине.

Члан 2.
Појмови који се користе у овом правилнику имају сље-

деће значење:
а) путарина је накнада за употребу и коришћење ауто-

путева и брзих путева или њихових дијелова, као и објеката 
на путу и

б) управљач пута је јавно предузеће, концесионар, дру-
го правно лице, надлежни орган јединице локалне само-
управе који је у складу са посебним законом надлежан за 
управљање путем.

Члан 3.
(1) Послове наплате путарине обавља управљач пута 

који управља ауто-путем, брзим путем или објектом на јав-
ном путу.

(2) Управљач пута из става 1. овог члана својим актом 
прописује организацију система наплате, начин, контролу 
и поступак наплате путарине, уз претходно прибављену са-
гласност Министарства саобраћаја и веза.

Члан 4.
(1) Наплата путарине може се организовати као затво-

рени или отворени систем наплате са ручном наплатом, од-
носно као затворени или отворени систем наплате са ком-
бинацијом електронске и ручне наплате.

(2) У затвореном систему наплате корисник ауто-пута, 
брзог пута или објекта на јавном путу (у даљем тексту: ко-
рисник) користи улазно и излазно наплатно мјесто:

а) на улазном наплатном мјесту корисник улази у улазну 
траку, узима магнетну картицу из давача магнетних карти-
ца, након чега се рампа аутоматски подиже и кориснику се 
омогућава пролазак и

б) на излазном наплатном мјесту радник на наплатном 
мјесту уписује припадајућу класу возила, узима магнетну 
картицу од корисника и исту убацује у читач магнетних 
картица, те се аутоматски на основу класе возила и магнет-
не картице одређује цијена коју корисник треба да плати, 
уписује врсту и износ примљених средстава плаћања или 
бесплатан пролаз, издаје кориснику рачун или потврду о 
бесплатном пролазу, а рампа се аутоматски подиже и омо-
гућава пролаз.

(3) У отвореном систему наплате корисник користи јед-
но наплатно мјесто и као улазно и као излазно тако да рад-
ник на наплатном мјесту уписује припадајућу класу возила, 
врсту и износ примљених средстава плаћања или бесплатан 
пролаз, издаје кориснику рачун или потврду о бесплатном 
пролазу, а рампа се аутоматски подиже и омогућава пролаз.

(4) За моторна возила ослобођена плаћања путарине 
или са одобреним попустом наплата путарине врши се тако 
што радник на наплатном мјесту контролише и уписује ре-
гистрацијску ознаку возила и основ ослобађања плаћања 
путарине или попуста на плаћање путарине.

(5) Наплата путарине може се организовати и путем 
вињете, видео-детекцијом без рампе и путем GPS.

Члан 5.
(1) Наплата путарине врши се свакодневно од 0 до 24 часа.
(2) На свим наплатним мјестима у видном пољу возача 

морају бити истакнути цјеновник са прописаним износима 
путарине, обавјештење о обавезном издавању и узимању 
рачуна и приказ класе возила.

(3) Средства плаћања путарине су конвертибилна марка 
у готовини, ефективни страни новац, средства претплате и 
банковне картице.

Члан 6.
Наплата путарине вршиће се према сљедећим класама 

возила:
а) класа 1 обухвата моторна возила са двије осовине, са 

највишом тачком преко прве осовине једнаком или мањом 
од 1,3 метра, а то су:

1) мотоцикли, трицикли, четвороцикли,
2) путничка возила,
3) лака комерцијална возила код којих је висина преко 

прве осовине 1,3 метра или мање;
б) класа 2 обухвата моторна возила са приколицом или 

без приколице, са двије или више осовина и са највишом 
тачком преко прве осовине једнаком или мањом од 1,3 ме-
тра, а то су:

1) путничко возило са приколицом или караван, при 
чему караван може имати једну или више осовина,

2) лака комерцијална возила са приколицом или карава-
ном, при чему караван може имати једну или више осовина 
(овој класи не припадају возила која су већ класификована 
у класи 1);

в) класа 3 обухвата моторна возила са двије или три 
осовине и са највишом тачком преко прве осовине већом 
од 1,3 метра, а то су:

1) аутобус без приколице са двије или три осовине,
2) аутобус са двије осовине и приколица са једном осо-

вином,
3) камиони код којих висина прелази 1,3 метра преко 

предње осовине,
4) камиони са или без приколице са укупно двије или 

три осовине,
5) моторизовани караван код којег је висина на предњој 

осовини већа од 1,3 метра,
6) камион са приколицом или караваном са укупно три 

осовине;
г) класа 4 обухвата моторна возила са четири или више 

осовина и са највишом тачком преко предње осовине већом 
од 1,3 метра, а то су:

1) камиони са или без приколице са укупно четири или 
више осовина,

2) аутобуси са двоосовинском приколицом са укупно 
четири или више осовина,

3) камиони са двоосовинском приколицом или карава-
ном са укупно четири или више осовина.

Члан 7.
(1) Моторна возила која су чланом 66. Закона о јавним 

путевима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
89/13) ослобођена плаћања путарине на предњем вјетро-
бранском стаклу морају имати истакнуту ознаку да су осло-
бођена плаћања путарине.

(2) Захтјев за ослобађање плаћања путарине подноси се 
управљачу пута.

(3) Управљач пута на основу достављене документа-
ције издаје рјешење о ослобађању плаћања путарине.

(4) Документацију из става 3. овог члана и начин доста-
вљања прописује управљач пута.

Члан 8.
(1) Управљач пута може одобрити попусте на путарину.
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(2) Доказ о одобравању попуста из става 1. овог члана 
мора се налазити у возилу.

(3) Начин и поступак одобравања попуста на путарину 
прописује управљач пута.

Члан 9.
(1) Управљач пута обавезан је да врши контролу напла-

те путарине да би се обезбиједило њено функционисање на 
транспарентан и недискримирајући начин.

(2) Управљач пута ће својим актом прописати начин и 
поступак контроле наплате путарине, уз претходно приба-
вљену сагласност Министарства саобраћаја и веза на наве-
дени акт.

(3) Управљач пута обавезан је квартално Министарству 
саобраћаја и веза достављати извјештај о реализацији на-
плате путарине са финансијским показатељима.

(4) Управљач пута донијеће и друге акте потребне за 
несметано функционисање наплате путарине.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о наплати посебне накнаде за употребу ауто-
путева, брзих путева и објеката на јавним путевима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 91/11 и 38/13).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-195/14
3. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 86. став 3. Закона о шумама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УПРАВЉАЊУ, 

ОДРЖАВАЊУ И КОРИШЋЕЊУ ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА У ШУМАРСТВУ

Члан 1.
У Правилнику о управљању, одржавању и коришћењу 

информационог система у шумарству (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 8/10) у члану 4. у ставу 1. послије 
ријечи: “Министарство” запета и ријечи: “Агенција за 
шуме” бришу се.

У ставу 2. ријечи: “Агенција за шуме” замјењују се 
ријечима: “Јавно предузеће шумарства ‘Шуме Републике 
Српске’ а.д. Соколац”.

Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Послове из става 2. овог члана Јавно предузеће шу-

марства ‘Шуме Републике Српске’ а.д. Соколац, обавља уз 
коришћење података из властите базе података, као и пре-
узимањем података од осталих субјеката Информационог 
система Републике Српске.”.

Члан 2.
У члану 13. у ставу 3. ријечи: “Агенције за шуме” бри-

шу се.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-332-62/14
31. јануара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 5. став 12. Закона о трговини (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/07, 52/11 и 67/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар трговине и туризма  д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ПОСЛОВНЕ 
ПРОСТОРИЈЕ, ОПРЕМА, УРЕЂАЈИ И СРЕДСТВА 

ПОМОЋУ КОЈИХ СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА, КАО И У 
ПОГЛЕДУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЛИЦА КОЈА РАДЕ У 

ТРГОВИНИ

1. Овим упутством прописују се облик и садржај изја-
ве о испуњености услова које морају испуњавати послов-
не просторије, опрема, уређаји и средства помоћу којих се 
обавља трговина, као и у погледу стручне спреме лица која 
раде у трговини.

2. Облик и садржај изјаве о испуњености услова за оба-
вљање трговинских дјелатности из тачке 2. овог упутства 
приказан је на обрасцу, који се налази у Прилогу 1. овог 
упутства и чини његов саставни дио.

3. Изјава из т. 1. и 2. овог упутства садржи:
3.1. име и презиме законског заступника привредног 

друштва, пребивалиште и ЈМБ законског заступника, од-
носно број пасоша, уколико је законски заступник страни 
држављанин,

3.2. одредбу којом давалац изјаве гарантује испуњеност 
услова у погледу пословне просторије, опреме, уређаја и 
средстава помоћу којих се обавља трговина, у складу са 
законом и осталим прописима из области трговине у по-
словном простору на одређеној адреси и мјесту пословања,

3.3. одредбу путем које се давалац изјаве опредјељује 
за једну од врста трговинских дјелатности са навођењем 
шифри дјелатности у складу са важећом номенклатуром 
дјелатности у Републици Српској, а то су:

- 16.10 Тестерисање и блањање дрвета (производња ре-
зане грађе); импрегнација дрвета - Одобрење за израду и 
употребу четвртастог жига за обиљежавање резане грађе 
која се ставља у промет,

- 47.30 Трговина на мало моторним горивима у специја-
лизованим продавницама - Трговина на мало моторним го-
ривима,

- 47.30 Трговина на мало моторним горивима у специја-
лизованим продавницама - Снабдијевање пловних објеката 
нафтним горивима за погон бродских мотора,

- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасови-
тим горивима и сличним производима - Трговина на велико 
течним горивима,

- 47.78 Остала трговина на мало новом робом у спе-
цијализованим продавницама - Трговина на мало уљем за 
ложење (Ел и Лс),

- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасови-
тим горивима и сличним производима - Трговина на велико 
уљем за ложење (лако - Л, средње - С и тешко - Т),

- 47.30 Трговина на мало моторним горивима у специја-
лизованим продавницама - Трговина на мало течним нафт-
ним гасом - ауто-плином,

- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасови-
тим горивима и сличним производима - Трговина на велико 
течним нафтним плином (пропан-бутан гасом),

- 47.78 Остала трговина на мало новом робом у специја-
лизованим продавницама - Трговина на мало гасом у боца-
ма - плином у боцама за домаћинство,

- 46.35 Трговина на велико дуванским производима,
- 52.29 Остале помоћне дјелатности у превозу,
3.4. одредбу којом подносилац захтјева, зависно од 

врсте трговинске дјелатности из члана 5. став 4. Закона о 




