РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - СПИСАК ТАКСИ И НАКНАДА У ВЕЗИ СА УВОЗОМ И ИЗВОЗОМ
Редни
број

1

2

3

4

Назив или опис накнаде или таксе

Такса за инспекцијски преглед којим се
провјерава безбједност и квалитет хране и
предмета опште употребе и усаглашеност
хемикалија односно биоцида који се увозе

Увјерење којим се доказује поријекло или
вриједност, количина или квалитет или
здравствена исправностробе

Правни основ за
примену накнаде или
таксе, или за обавезни
документ у увозу и
извозу

Тарифни број 18.
републичких
административних такса

Тарифни број 40.
републичких
административних такса

Правни акт којим је
Надлежни орган Износ накнаде
прописан износ таксе или за спровођење
или таксе
накнаде

Сектор
инспекције за
храну, Сектор
здравствене
инспекције,
Закон о административним
Сектор
таксама („Сл. Гл.
50 КМ
пољопривредне
Републике Српске“, бр.
инспекције,
100/11, 103/11 и 67/13)
Републичка
управа за
инспекцијске
послове
Републике Српске

Сектор тржишне
инспекције,
Закон о административним
Републичка
таксама („Сл. Гл.
управа за
20 КМ
Републике Српске“, бр.
инспекцијске
100/11, 103/11 и 67/13)
послове
Републике Српске

Тарифни број 41.
републичких
административних такса

Закон о административним
таксама („Сл. Гл.
Републике Српске“, бр.
100/11, 103/11 и 67/13)

Сектор
пољопривредне
инспекције,
Републичка
управа за
инспекцијске
послове
Републике Српске

20 КМ

Тачке I до VIII Одлуке о
висини накнаде за
извршене прегледе
пошиљака у промету
преко границе Републике
Српске

Одлука о висини накнаде за
извршене прегледе
пошиљака у промету преко
границе Републике Српске
(Сл. гл. Републике Српске
бр. 69/05)

Сектор
У зависности од
пољопривредне
тежине
инспекције,
пошиљке
Републичка
управа за
инспекцијске
послове
Републике Српске

Захтјев за издавање увјерења о квалитету цертификату одређених пољопривредних и
прехрамбених производа у спољнотрговинском
промету

Накнада за извршени здравствени преглед
пошиљака биља које се извозе, увозе и провозе

Критеријуми
Када се плаћа
за одређивање накнада или такса?
висине таксе
или накнаде

Како се спроводи
плаћање накнаде
или таксе?

Да ли је потребно доставити
доказ о плаћању и који?

Да ли се прихватају
копије доказа о уплати?

Рок важења
документа за
који се
наплаћује
накнада или
такса

Рок за издавање
документа

Износ таксе од
50 КМ се
односи на
једну пошиљку.
Под једном
пошиљком се
подразумијева
једно превозно
средство у
друмском,
ваздушном и
ријечном
саобраћају
односно један
вагон у
жељезничком
саобраћају.

Такса се плаћа прије Такса се уплаћује на
подношења захтјева жиро рачун Буџета
за инспекцијски
Републике Српске.
преглед пошиљке.

Као доказ о уплати таксе, уз
захтјев за инспекцијски преглед
пошиљке доставља се уплатница
из банке или поште.

Уплатница мора бити
овјерена од стране банке
односно поште у којој је
извршена уплата.
Ако је уплатница
електронска, мора бити
овјерена печатом
шпедиције и потписана од
стране овлаштеног
заступника (шпедитера).

Такса се
наплаћује за
инспекцијски
преглед
пошиљке без
обзира на исход
инспекцијског
поступка.

Инспекцијски
документ се издаје по
завршеном
инспекцијском
прегледу односно
након добијања
резултата
лабораторијског
испитивања узетих
узорака.

Износ таксе од
20 КМ се
односи на
једну пошиљку.
Под једном
пошиљком се
подразумијева
једно превозно
средство у
друмском,
ваздушном и
ријечном
саобраћају
односно један
вагон у
жељезничком
саобраћају.

Такса се плаћа прије Такса се уплаћује на
подношења захтјева жиро рачун Буџета
за инспекцијски
Републике Српске.
преглед пошиљке.

Као доказ о уплати таксе, уз
захтјев за инспекцијски преглед
пошиљке доставља се уплатница
из банке или поште.

Уплатница мора бити
овјерена од стране банке
односно поште у којој је
извршена уплата.
Ако је уплатница
електронска, мора бити
овјерена печатом
шпедиције и потписана од
стране овлаштеног
заступника (шпедитера).

Такса се
наплаћује за
инспекцијски
преглед
пошиљке без
обзира на исход
инспекцијског
поступка.

Инспекцијски
документ се издаје по
завршеном
инспекцијском
прегледу односно
након добијања
резултата
лабораторијског
испитивања узетих
узорака.

Износ таксе од
20 КМ се
односи на
једну пошиљку,
односно један
издати
фитосанитарни
сертификат. Под
једном
пошиљком се
подразумијева
једно превозно
средство у
друмском,
ваздушном и
ријечном
саобраћају
односно један
вагон у
жељезничком
саобраћају.

Такса се плаћа прије Такса се уплаћује на
подношења захтјева жиро рачун Буџета
за инспекцијски
Републике Српске.
преглед пошиљке.

Као доказ о уплати таксе, уз
захтјев за инспекцијски преглед
пошиљке доставља се уплатница
из банке или поште.

Уплатница мора бити
овјерена од стране банке
односно поште у којој је
извршена уплата.
Ако је уплатница
електронска, мора бити
овјерена печатом
шпедиције и потписана од
стране овлаштеног
заступника (шпедитера).

Такса се
наплаћује за
инспекцијски
преглед
пошиљке без
обзира на исход
инспекцијског
поступка.

Инспекцијски
документ се издаје по
завршеном
инспекцијском
прегледу односно
након добијања
резултата
лабораторијског
испитивања узетих
узорака.

Накнада се плаћа
прије подношења
захтјева за
инспекцијски
преглед пошиљке.

Као доказ о уплати накнаде, уз
захтјев за инспекцијски преглед
пошиљке доставља се уплатница
из банке или поште.

Уплатница мора бити
овјерена од стране банке
односно поште у којој је
извршена уплата.
Ако је уплатница
електронска, мора бити
овјерена печатом
шпедиције и потписана од
стране овлаштеног
заступника (шпедитера).

Накнада се
наплаћује за
инспекцијски
преглед
пошиљке без
обзира на исход
инспекцијског
поступка.

Инспекцијски
документ се издаје по
завршеном
инспекцијском
прегледу односно
након добијања
резултата
лабораторијског
испитивања узетих
узорака.

Тежина
пошиљке

Накнада се уплаћује
на жиро рачун
Буџета Републике
Српске.

Додатни
коментари/напомене

REPUBLIC ADMINISTRATION FOR INSPECTION ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF SRPSKA - LIST OF FEES AND CHARGES RELATING TO IMPORT AND EXPORT
No

1

2

Name or description of the fee or charge

Legal basis for the application of the fee
or charge, or requiring certain document
for import or export

Legal act specifying the
level of the fee or charge

4

Charge for health examination of shipments of
plants being exported, imported or transported

Are the copies of the
proof of payment
admissible?

Validity term of the
Deadline for the issue
document for which the
of document
fee or charge is payable

Law on Administrative Fees
(Official Gazette of the
Republic of Srpska, issue
100/11, 103/11 and 67/13)

Food Inspection
Sector, Health
Inspection Sector,
Agricultural
Inspection Sector,
Republic
Administration for
Inspection
Activities of the
Republic of
Srpska

50 BAM

The 50 BAM fee
is for one
shipment. One
shipment is
considered to be
one
transportation
vehicle in road,
air and river
traffic, or one car
in railway traffic.

The fee is paid
before submitting
a request for
inspection of the
shipment.

The fee is paid to the As a proof of payment, a bank or post
account of the
office slip is submitted with the request
Republic of Srpska
for inspection of the shipment.
Budget.

The payment slip must be
stamped by the bank or
post office where the
payment was made.
If it is an electronic slip, it
must be stamped by a
forwarding office and
signed by an authorised
representative of the
forwarding office (agent).

The fee is paid for the
Max. 30 days, in
inspection of the
reality approx. 15 days
shipment regardless of the
results of the inspection
procedure.

Heading number 40 of Republic
Administrative Fees

Law on Administrative Fees
(Official Gazette of the
Republic of Srpska, issue
100/11, 103/11 and 67/13)

Market Inspection
Sector, Republic
Administration for
Inspection
Activities of the
Republic of
Srpska

20 BAM

The 20 BAM fee
is for one
shipment. One
shipment is
considered to be
one
transportation
vehicle in road,
air and river
traffic, or one car
in railway traffic.

The fee is paid
before submitting
a request for
inspection of the
shipment.

The fee is paid to the As a proof of payment, a bank or post
account of the
office slip is submitted with the request
Republic of Srpska
for inspection of the shipment.
Budget.

The payment slip must be
stamped by the bank or
post office where the
payment was made.
If it is an electronic slip, it
must be stamped by a
forwarding office and
signed by an authorised
representative of the
forwarding office (agent).

The fee is paid for the
Max. 30 days, in
inspection of the
reality approx. 7 days
shipment regardless of the
results of the inspection
procedure.

Heading number 41 of Republic
Administrative Fees

Law on Administrative Fees
(Official Gazette of the
Republic of Srpska, issue
100/11, 103/11 and 67/13)

Agricultural
Inspection Sector,
Republic
Administration for
Inspection
Activities of the
Republic of
Srpska

20 BAM

The 20 BAM fee
is for one
shipment, i.e.
one issued
phytosanitary
certificate. One
shipment is
considered to be
one
transportation
vehicle in road,
air and river
traffic, or one car
in railway traffic.

The fee is paid
before submitting
a request for
inspection of the
shipment.

The fee is paid to the As a proof of payment, a bank or post
account of the
office slip is submitted with the request
Republic of Srpska
for inspection of the shipment.
Budget.

The payment slip must be
stamped by the bank or
post office where the
payment was made.
If it is an electronic slip, it
must be stamped by a
forwarding office and
signed by an authorised
representative of the
forwarding office (agent).

The fee is paid for the
Max. 30 days, in
inspection of the
reality approx. 7 days
shipment regardless of the
results of the inspection
procedure.

Items I through VIII of the Decision on
charges for examination of shipments being
traded across the Republic of Srpska border

Decision on charges for
examination of shipments
being traded across the
Republic of Srpska border
(Official Gazette of the
Republic of Srpska, issue
69/05)

Agricultural
Depending Weight of the
Inspection Sector,
shipment
on the
Republic
weight of the
Administration for shipment
Inspection
Activities of the
Republic of
Srpska

The charge is
paid before
submitting a
request for
inspection of the
shipment.

The charge is paid to As a proof of payment, a bank or post
the account of the
office slip is submitted with the request
Republic of Srpska
for inspection of the shipment.
Budget.

The payment slip must be
stamped by the bank or
post office where the
payment was made.
If it is an electronic slip, it
must be stamped by a
forwarding office and
signed by an authorised
i
f h

The charge is paid for the
inspection of the
shipment regardless of the
results of the inspection
procedure.

Certificate proving the origin or value, amount or
quality or safety of goods

Request for issuing the certificate of quality of some
agricultural and food products in foreign trade

Is it necessary to submit the proof of
payment and what is the required
proof of payment?

Heading number 18 of Republic
Administrative Fees

Fee for inspection of safety and quality of food and
general use items and compliance of chemicals or
biocides being imported

3

Body in charge of Amount of
Criteria for
When the fee or In what way is the
implementation
the fee or determining the
charge is
payment of the fee
level of the fee
charge
payable?
or charge effected?
or charge

Max. 30 days, in
reality approx. 5 days
or upon the request
receipt if the goods are
at the border

Additional
comments/remarks

