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
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.
Члан 6.
Накнаде за одобрење и сагласности које издаје Министарство у сједишту:
1. Накнада за сагласности које даје Министарство у сједишту на мјере
и нормативе заштите од пожара, предвиђене у техничкој
документацији .............................................................................................. 200 КМ
2. Сагласност на локацији за објекте коју даје Министарство
у сједишту (објекти за производњу, ускладиштавање експлозивних
материја, запаљивих течности и гасова ...................................................... 200 КМ
3. 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
4. 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
5. Контролно испитивање ручних и превозних апарата за
гашење почетног пожара ............................................................................... 500 КМ
6. 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
7. Бављење набавком и продајом експлозивних материја
(трговински промет) …………………..……………………………....… 2.500 КМ
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
течности и гасова од 3001 м2 и више (велика складишта)......................... 200 КМ
20. Енергетске објекте, објекте за производњу и расподјелу
електричне енергије (енергане, котловнице, сушаре, електране,
далеководе и сличне објекте) ...................................................................... 150 КМ
21. Друге објекте у складу са законом ............................................................. 150 КМ
22. Објекте за производњу, прераду, ускладиштавање и трговински
промет запаљивих течности и гасова (објекти за које је потребно
одобрење за грађење) ................................................................................... 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
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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
Члан 10.
Накнада за сагласност на елаборат коју издаје Центар јавне безбједности износи:
1. Код извођења радова минирања у грађевинарству .................................... 50 КМ
2. За преглед из области заштите од пожара по захтјеву странке ............... 150 КМ
3. За излазак комисије ради утврђивања услова за рад
(предузећа која се баве прометом оружја и муниције) .............................. 50 КМ
4. За давање мишљења и сагласности по захтјеву
странке, које нису обухваћене овом одлуком .......................................... 150 КМ
VI НАКНАДЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
Члан 11.
1. За полагање стручног испита за професионалног ватрогасца
(по кандидату) .............................................................................................. 150 КM
1. 1 За полагање поправног испита
(по предмету сваког кандидата) ........................................................... 60 КМ
2. 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
3. За провјеру стручног знања лица која могу да рукују
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4.

5.
6.

7.
8.

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

Број: _________________

МИНИСТАР

Дана: ________________

мр Драган Лукач
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