СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
sgrs.oglasi@slglasnik.org
sgrs.finansije@slglasnik.org
sgrs.online@slglasnik.org

Уторак, 5. јул 2016. године
БАЊА ЛУКА

Број 55

Год. XXV

www.slglasnik.org

981
На основу члана 63. став 5. и члана 76. став 1. тачка ж)
Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 89/13), члана 15. тачка г) и члана 43. ст. 1. и 2.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), Влада Републике Српске, на 79. сједници, одржаној 23.6.2016. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЈАВНЕ ПУТЕВЕ
КОЈА СЕ ПЛАЋА ПРИ РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И
ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се висина годишње накнаде
за јавне путеве која се плаћа при регистрацији моторних
и прикључних возила (у даљем тексту: годишња накнада),
начин и контрола плаћања годишње накнаде.
Члан 2.
(1) Годишња накнада утврђује се према категорији возила.
(2) Годишња накнада за мопеде и мотоцикле (L1, L2,
L3, L4, L5, L6, L7) утврђује се према радној запремини мотора:
1)
2)
3)
4)
5)

до 125 cm³
преко 125 cm³ до 250 cm³
преко 250 cm³ до 500 cm³
преко 500 cm³ до 1000 cm³
преко 1000 cm³

6 КМ
9 КМ
15 КМ
30 КМ
45 КМ

(3) Годишња накнада за путничке аутомобиле (М1)
утврђује се према радној запремини мотора:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

до 1100 cm³
преко 1100 cm³ до 1600 cm³
преко 1600 cm³ до 2000 cm³
преко 2000 cm³ до 2500 cm³
преко 2500 cm³ до 3000 cm³
преко 3000 cm³

35 КМ
70 КМ
85 КМ
140 КМ
210 КМ
350 КМ.

(4) Годишња накнада за аутобусе (М2, М3) утврђује се
у износу од 6,00 КМ по регистрованом мјесту за сједење и
3,00 КМ по регистрованом мјесту за стајање.
(5) Годишња накнада за теретна моторна возила (N1,
N2, N3) утврђује се према највећој дозвољеној маси (маса
возила+носивост):

1)
2)
3)
4)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
-

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

до 1000 kg
преко 1000 kg до 2000 kg
преко 2000 kg до 3000 kg
преко 3000 kg до 3500 kg
преко 3500 kg до 4000 kg
преко 4000 kg до 5000 kg
преко 5000 kg до 6000 kg
преко 6000 kg до 7000 kg
преко 7000 kg до 8000 kg
преко 8000 kg до 9000 kg
преко 9000 kg до 10000 kg
преко 10000 kg до 11000 kg
преко 11000 kg до 12000 kg
преко 12000 kg
основна накнада
за сваку тону преко 12000 kg

25 КМ
50 КМ
75 КМ
88 КМ
90 КМ
110 КМ
130 КМ
150 КМ
170 КМ
210 КМ
240 КМ
270 КМ
300 КМ
300 КМ
35 КМ

(6) Годишња накнада за тегљаче (N3) утврђује се према
снази мотора:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

до 100 kW
преко 100 kW до 150 kW
преко 150 kW до 200 kW
преко 200 kW до 250 kW
преко 250 kW до 300 kW
преко 300 kW до 350 kW
преко 350 kW

120 КМ
175 КМ
210 КМ
240 КМ
270 КМ
300 КМ
330 КМ

(7) Годишња накнада за прикључна возила (О1,
О2, О3, О4) према највећој дозвољеној маси (маса
возила+носивост):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

do 750 kg
преко 750 kg до 1750 kg
преко 1750 kg до 3500 kg
преко 3500 kg до 4000 kg
преко 4000 kg до 5000 kg
преко 5000 kg до 6000 kg
преко 6000 kg до 7000 kg
преко 7000 kg до 8000 kg
преко 8000 kg до 9000 kg
преко 9000 kg до 10000 kg
преко 10000 kg до 11000 kg
преко 11000 kg до 12000 kg

12 KM
40 KM
88 KM
104 KM
120 KM
136 KM
152 KM
168 KM
184 KM
200 KM
220 KM
240 KM

2
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
преко 12000 kg до 13000 kg
преко 13000 kg до 14000 kg
преко 14000 kg до 15000 kg
преко 15000 kg до 16000 kg
преко 16000 kg до 17000 kg
преко 17000 kg до 18000 kg
преко 18000 kg до 19000 kg
преко 19000 kg до 20000 kg
преко 20000 kg
основна накнада
за сваку тону преко 20000 kg

264 KM
288 KM
312 KM
344 KM
376 KM
408 KM
440 KM
472 KM
472 KM
44 KM

(8) Годишња накнада за прикључна возила намијењена
за превоз путника и њиховог пртљага утврђује се у износу
од 6,00 КМ по регистрованом мјесту за сједење.
(9) Годишња накнада за тракторска прикључна возила
утврђује се у износу од 40,00 КМ.
(10) Годишња накнада за олдтајмере утврђује се у износу од 10% од годишње накнаде за припадајућу категорију
возила из ст. од 2. до 8. овог члана.
(11) Накнада за тракторе, радне машине, пчеларска возила, возила за камповање - становање, возила за покретне
забавне радње (циркус) или туристичке возове, за које регистрација није временски ограничена, утврђује се у износу од 40,00 КМ.
Члан 3.
(1) Годишња накнада из члана 2. ове уредбе уплаћујe
се на рачун јавних прихода Републике Српске, у складу са
Наредбом о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова.
(2) Средства прикупљена од годишњих накнада из члана 2. ове уредбе редовно се дозначавају ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
(3) ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука
обавезно је да дио средства из става 2. овог члана, у износу од 5% до 10%, користи искључиво за спровођење процедура ревизије безбједности саобраћаја (РБС) и провјере
безбједности саобраћаја (ПБС), као и за друге пројекте
унапређења безбједности саобраћаја на путевима, а у складу са прописима из области безбједности саобраћаја и
усвојеним планом пословања Предузећа.
Члан 4.
(1) Имаоци моторних и прикључних возила плаћају годишњу накнаду на период од 12 мјесеци приликом подношења захтјева за регистрацију, односно продужења важења
регистрације возила у једнократном износу.
(2) Имаоци моторних и прикључних возила из става
1. овог члана који повремено региструју возило на период
краћи од 12 мјесеци плаћају сразмјерни дио годишње накнаде за тај период.
Члан 5.
Ако се на моторном или прикључном возилу промијени
ималац у току периода за који је плаћена годишња накнада,
нови ималац возила није дужан платити годишњу накнаду
за тај период.
Члан 6.
(1) Када ималац регистрованог моторног или прикључног возила одјави возило код органа надлежног за регистрацију возила прије истека периода од 12 мјесеци, има
право на поврат плаћене годишње накнаде за вријеме од
првог дана од одјављивања возила до истека рока од 12 мјесеци од дана плаћене годишње накнаде.
(2) На основу поднесеног захтјева, у смислу претходног
става и приложених доказа о плаћеној годишњој накнади и
одјави возила, ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања
Лука доноси рјешење о враћању годишње накнаде на терет збирног рачуна уплаћених годишњих накнада на рачун
Трезора Републике Српске.
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Члан 7.
У случајевима регистрације возила хитне помоћи, црвеног крста, ватрогасних служби, Министарства унутрашњих
послова Републике Српске и дипломатских и конзуларних
представништава у складу са међународним споразум на
бази реципроцитета, годишња накнада из члана 2. ове уредбе не плаћа се.
Члан 8.
(1) Контролу обрачуна и наплате годишње накнаде из
члана 2. ове уредбе врши ЈП “Путеви Републике Српске”
д.о.о. Бања Лука путем Јединственог информационог система техничких прегледа возила Министарства саобраћаја
и веза Републике Српске.
(2) ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука
обавезно је да за потребе успостављања и одржавања контроле из става 1. овог члана издваја дио средстава из члана
3. став 2. ове уредбе у износу до 1%.
Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1436/16
23. јуна 2016. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12 и 52/14), чланa 15. тачка г) и
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке V
Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за
2016. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број
110/15), Влада Републике Српске, на 80. сједници, одржаној 30.6.2016. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О СЕДАМНАЕСТОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

I
Република Српска емитује обвезнице Републике Српске
јавном понудом у износу од 40.000.000 КМ ради обезбјеђивања средстава за финансирање буџетских издатака у 2016.
години.
II
Основни елементи емисије су:
- пун назив и адреса емитента: Република Српска, Трг
Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука,
- ознака и регистарски број у Регистру емитената код
Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: Република Српска се не уписује у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске,
- назив органа који је донио Одлуку: Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2016. годину донијела је Народна скупштина Републике Српске,
- начин коришћења средстава: финансирање буџетских
издатака у 2016. години,
- врста емисије: емисија обвезница јавном понудом које
гласе на име,
- редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од
вриједности: седамнаеста емисија дугорочних обвезница
јавном понудом,
- број, номинална вриједност хартија од вриједности и
укупна вриједност емисије: 40.000 обвезница номиналне
вриједности 1.000 КМ, укупне вриједности емисије у износу од 40.000.000 КМ,
- доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате главнице и камате: доспијеће емисије је пете године од дана ре-

