ПKРС – Привредна комора Републике Српске
Датум: 24.11. 2009. године
Бр. протокола: 01-61-4/09
На основу члана 37. став 1. тачка 20. Статута Привредне коморе Републике
Српске („Службени гласник РС“, број 121/08), Управни одбор Привредне коморе
Републике Српске, на сједници одржаној дана 24.11.2009. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПО
ОСНОВУ ЈАВНИХ ОВЛАШТЕЊА И ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Привредна друштва и други субјекти којима Привредна комора Републике
Српске издаје документа по основу вршења јавних овлаштења и по основу пружања
пословних услуга плаћају накнаде у конвертибилним маркама, како слиједи:
I ЈАВНА ОВЛАШТЕЊА
Ред
бр.

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС У КМ
50
20
20
50
50
50

7.

Издавање сертификата о крајњем кориснику
Овјера сертификата о порјеклу робе
Овјера фактура за испоручену робу и извршене услуге
Овјера и издавање увјерења о вишој сили
Овјера докумената за учешће на лицитацији
Овјера уговора о заступању наших привредних субјеката у
иностранству
Овјера инспекцијских увјерења, атеста и цјеновника

Ред.
бр.

БОНИТЕТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

ВРСТА УСЛУГЕ

3.
4.

ИЗНОС У КМ

Информација о бонитету страних привредних друштава
- потврда да ли је привредно друштво регистровано или не
- бонитет страних привредних друштава
(Њемачка и Аустрија)
- бонитет страних привредних друштава
(остале земље – Азија, Аустралија, Америка, итд.)
Информација о бонитету домаћих привредних друштава
• бонитети домаћих привредних друштава за домаће
кориснике - редовна процедура (7 дана)
•

20

бонитети домаћих привредних друштава за домаће
кориснике - по хитној процедури (1 дан)
бонитети домаћих привредних друштава за иностране
кориснике (10 дана)

Посебни пословни показатељи о привредним друштвима из
РС у складу са захтјевом

80
400
према посебном
уговору

100
150

300
Посебан уговор

Привредна комора Републике Српске
Ђуре Даничића 1/II, 78000 Бања Лука, Република Српска - БиХ тел +387 51 215 744, 215 833 факс +387 51 215 565

pkrs@blic.net

info@komorars.ba

www.komorars.ba

www.business-rs.ba

Ред.
бр.
1.
2.
3.

4.

Ред
.бр.
1.

ВРСТА УСЛУГЕ

ПОТВРДЕ

ИЗНОС У КМ

Потврда да се одређена роба не производи у земљи
Потврда о преференцијалном третману домаћег
За издавање потврде о референци у циљу регистрације
радних јединица за извођење радова у иностранству, као и
приликом подношења понуда за инорадове
Потврда о финансијском стању привредног субјекта

30
30
100
80

ВРСТА УСЛУГЕ
ИЗНОС У КМ

МИШЉЕЊА
Мишљења/сагласност о економској оправданости (вањска и
унутрашња обрада)

30

II ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ
Ред
бр.

1.

2.
3.

Ред
бр.

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС У КМ

Пружање основних података о привредним субјектима у Републици Српској
Лична карта привредног друштва
(адреса, телефон, факс, e-mail, WEB, величина привредног
друштва, правни облик, шифра дјелатности и одговорна
Бесплатно
особа)
Листа привредних друштава по грани дјелатности
Детаљније информације о привредним друштвима у складу
са захтјевом

ВРСТА УСЛУГЕ

Бесплатно
Према посебном
уговору

ИЗНОС У КМ

Пружање осталих података о привредним друштвима
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Увоз или извоз једног производа у једном временском
периоду
Увоз и извоз једног производа у једном временском периоду
са датим параметрима
Увоз или извоз једног привредног друштва према
производима
Оглашавање на Интернет страници ПКРС
Додјела електронске адресе (e-mail)
• за једну адресу
• за двије или више адреса
Отварање под домена за WEB site у облику www.komorars.ba
• годишње до 5 МВ
• годишње 5-10 МВ
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Бесплатно
20
40
Према посебном
уговору
Бесплатно
5 по адреси
20
40

7.

Ред.
бр.

• за већи простор
Рекламирање на интернет страници www.business-rs.ba
• baner
• остало

ВРСТА УСЛУГЕ

посебан уговор
100/мјесечно
посебан уговор

ИЗНОС У КМ

Обезбјеђење података о привредним субјектима из иностранства
1.

Ред
бр.

Подаци о привредним друштвима, производима и услугама
ВРСТА УСЛУГЕ

по уговору
ИЗНОС У КМ

Консултантске услуге
1.

Консултантске услуге везане за разне врсте уговора и сл.

2.

Израда бизнис плана, маркетинг плана

3.
4.

Информације о условима за регистрацију привредног
друштва
Увођење система управљања квалитетом

посебан уговор

5.

Остале консултатнтске услуге

по уговору

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС У КМ

Ред.
бр.

20/сат
по уговору

Услуге превођења

1.
2.
3.

превођење са српског на енглески/по страни
превођење са енглеског на српски /по страни
Консекутивно превођење на сат

20
20
50

Ред.
бр

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС У КМ

1.
2.
3.

Оглашавање у часопису „Привредне информације“
-Корице прва унутрашња страна К2 1/1
-Корице друга унутрашња страна К3 1/1
-Корице задња страна

К4 1/1

450
400
600

4.

-Унутрашња страна 1/1

200

5.

-Унутрашња страна 1/2

150

6.

-Унутрашња страна 1/3

100

7.
8.
9.

-Унутрашња страна 1/4
-Репортажа
-Убацивање пропагандног материјала

70
300
50
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III ПРОМОЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Ред.
бр.

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС У КМ

Организовање презентација компанија и услуга у просторијама ПК РС

• Комплетна организација
- слање позива привредним
друштвима и прозивке
телефоном
- обавјештавање средстава
информисања и прозивке
телефоном
- организација коктела закуска
и пиће
- издавање сале и техничке
опреме
• Дјелимична организација
- издавање сале
- прозивање учесника

до 30 особа
(мала сала)

до 50 особа
(велика сала)

преко 50 особа
(велика сала)

500

750

1.000

400

600

800

IV ЕДУКАЦИЈА
Цијена се утврђује на бази захтјева предавача и калкулације.
За чланице које редовно измирују своју обавезу уплате чланарине – 20 - 50%
попуста у зависности од врсте семинара.
* Напомена: За детаљније информације молимо да погледате наш Каталог
семинара за текућу годину.
V ИЗДАВАЊЕ САЛА И ОПРЕМЕ
Ред.
бр.
1.

2.

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС У КМ

Изнајмљивање сале

1/2 ДАНА

ЦИЈЕЛИ ДАН

Велика сала до 80 мјеста са озвучењем и
климатизацијом

250

500

Сала за едукацију до 30 мјеста са
климатизацијом

150

300

Члан 2.
Накнада из члана 1. Одлуке плаћа се и у случајевима када се потврда не изда,
већ се подносилац захтјева извјештава о разлозима неиздавања потврде.
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Члан 3.
Ослобађају се плаћања накнаде за услуге из члана 1. ове одлуке културне,
хуманитарне и друге сличне организације и њихови чланови.
Члан 4.
Субјекти, који нису чланови Привредне коморе Републике Српске, као и
чланови Коморе који не измирују своју обавезу уплате чланарине шест мјесеци и
дуже, плаћају накнаде по овој одлуци у двоструким износима утврђеним у
појединачним ставкама Одлуке.
Члан 5.
Уз захтјев за издавање докумената из Одлуке прилажу се докази о извршеној
уплати.
Члан 6.
Уплата накнаде врши се у корист жиро рачуна Привредне коморе Републике
Српске, број 562-099-00000797-43, код НЛБ Развојне банке Бањалука, са позивом на
одговарајући број предмета (захтјева и назначење удружења које документ издаје).
Члан 7.
Потврде из члана 1. тачке 1., 2., 3. и 4. Одлуке издају подручне привредне
коморе, а уплата накнада за извршене услуге врши се у корист жиро рачуна матичне
подручне привредне коморе.
Члан 8.
На висину накнада утврђених овом одлуком обрачунава се и порез на услуге,
у складу са важећим законским прописима, у висини од 17%.
Члан 9.
Висина накнада за регистрацију редова вожње у друмском путничком
саобраћају и висина накнада за трошкове по основу деташмана, регулисаће се
посебним одлукама.
Посебним одлукама регулисаће се и накнаде за услуге које буду накнадно
повјерене Комори.
Члан 10.
Накнаде за услуге по основу јавних овлаштења примјењују се у јединственом
коморском систему на начин дефинисан овом одлуком, а накнаде за пословне услуге
примјењују се за пословне услуге које пружа Привредна комора Републике Српске, с
тим да подручне привредне коморе, на основу услова пословања у појединим
регионима, могу аутономно уредити висину накнада за поједине пословне услуге које
оне пружају.
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Члан 11.
Задужује се стручна служба Привредне коморе Републике Српске да, у складу
са овом одлуком, изради Цјеновник услуга и исти објави у часопису „Привредне
информације“, на Огласној табли Коморе и интернет страници Коморе.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за
услуге Привредне коморе Републике Српске по основу јавних овлаштења и по
основу пружања пословних услуга, број: 01-61-4/09 од 03.02.2009. године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Огласној
табли Коморе.

Предсједник УО ПК РС
______________________
Ристо Дабић

Стављено на Огласну таблу Коморе дана ________ 2009. године
Скинуто са Огласне табле Коморе дана __________ 2009. године
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