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          Приједлог 
 
На основу члана 89. 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, 57/16 и 31/18) и члана 149. став 1. 
тачка 11) Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
63/14, 110/16 и 100/17), директор Републичке управе за инспекцијске послове, д о н о с и  

 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ЦЈЕНОВНИКУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ ТРОШКОВА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ИДАВАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ НАЛОГА И 
ТРОШКОВА НАСТАЛИХ УТВРЂИВАЊЕМ ПРЕКРШАЈА  

 
 

 
I 
 

Овом одлуком се уређује цјеновник и висина нaкнaдe пaушaлних трoшкoвa зa издaвaњe 
прeкршajнoг нaлoгa и трoшкoвa пoступкa нaстaлих утврђивaњeм прeкршaja упoтрeбoм тeхничких 
средстава или спрoвoђeњeм aнaлизa и вjeштaчeњa, те друга питања од значаја за израчунавање и 
наплату трошкова поступка које Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: 
Инспекторат) има у вези са утврђивањем и документовањем прекршаја у поступку инспекцијског 
надзора и издавањем прекршајног налога из надлежности инспектора у њеном саставу. 

 
 

II 
 

Трошковe издaвaња прeкршajнoг нaлoгa и трoшкoвe пoступкa нaстaлих утврђивaњeм 
прeкршaja у Инспекторату, чине: 

1) Паушални трошкови издавања прекршајног налога – 5 КМ по издатом прекршајном 
налогу. 

2) Трошкови израде фотографија, скица, планова и сл. које се прилажу записнику у којем је 
констатован прекршај – 5 КМ по израђеној фотографији, скици, плану и сл. 

3) Трошкови израда пописа роба и других допунских писмених прилога записнику у којем 
је констатован прекршај – 5 КМ по комаду (прилогу). 

4) Tрoшкoви превођења, тумачења, давања објашњења у поступку инспекцијског надзора 
у којем је утврђен прекршај – по рачуну или трошковнику у висини стварно учињених трошкова за 
преводиоца, тумача или стручно лице, чија је висина одређена посебним прописом (тарифом). 

5) Трошкови вјештачења у поступку инспекцијског надзора у којем је утврђен прекршај - по 
рачуну или трошковнику у висини стварно учињених трошкова вјештачења, чија је висина 
одређена посебним прописом (тарифом). 

6) Трошкови узимања узорака, анализа или техничких прегледа возила (када се узимање 
узорака, анализа или технички преглед возила врши услужно од стране трећих лица) у поступку 
инспекцијског надзора у којем је утврђен прекршај - по рачуну у висини стварно учињених 
трошкова. 

7) Трошкови узимања узорака или анализа (када узимање узорака или анализу врши 
Инспекторат) у поступку инспекцијског надзора у којем је утврђен прекршај - 60 КМ по узетом 
узорку или извршеној анализи. 
 



III 
 

Трошкови из става 2. ове одлуке приход су Буџета Републике Српске. 
 

IV 
 

1) Трошкове из тачке 2. ове одлуке обрачунава инспектор приликом издавања 
прекршајног налога. 

2) Трошкови из тачке 2. подтачка 4. до 6. ове одлуке обрачунавају се само ако се унапријед 
исплаћују из средстава Инспектората. 

3) Инспектор трошкове одређује у прекршајном налогу и приликом уноса прекршајног 
налога евидентира их на предвиђеном мјесту у Регистру новчаних казни и прекршајних 
евиденција. 

 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Српске“. 
 
Број:         вршилац дужности директора 
Датум:           Данијела Батар 
Бања Лука 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЦЈЕНОВНИКУ И ВИСИНИ 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ЗА ИДАВАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ НАЛОГА И ТРОШКОВА НАСТАЛИХ 
УТВРЂИВАЊЕМ ПРЕКРШАЈА 

 
 
I Правни основ 
 
Правни основ за доношење одлуке је члана 89. 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, 57/16 и 31/18), 
којим је прописано да директор самосталне управе доноси прописе из дјелокруга рада управе уз 
сагласност Владе Републике Српске. и члан 149. став 1. тачка 11) Закона о прекршајима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 63/14, 110/16 и 100/17), којим је прописано 
да се прекршајни налог издаје у писаној форми и садржи, измеђи осталог износ накнаде штете и 
накнаде паушалних трошкова за издавање прекршајног налога, уколико се тај износ може 
одредити цјеновником, и трошкова поступка насталих утврђивањем прекршаја употребом 
техничких средстава или спровођењем анализа и вјештачења, уколико су одређени у фиксном 
износу. 

 

II Усклађивање са правним поретком Европске уније 
- 
 

III Разлози и циљ доношења прописа 
Издавање прекршајних налога редовно повлачи за собом одређене трошкове, које је до сада 
сносио Инспекторат (Буџет). Редован трошак који настаје у вези са прекршајним налозима је 
трошак његовог слања путем поште препоручено са повратницом. Уобичајена је пракса у 
окружењу и има смисла и са позиције захтјева казнене политике да лице које је одговорно за 
прекршај треба да сноси и све посебне трошкове настале у вези са утврђивањем и 
документовањем прекршаја који је починио, као и све трошкове који настану у вези са издавањем 
и уручивањем прекршајног налога на прописан начин. У том смислу као полазна основа за 
одређивање износа паушалних трошкова узет је у обзир редован трошак слања прекршајног 
налога препорученом поштом са повратницом (доставницом), а који трошак приближно износи 
око 5 КМ. Овај трошак претставља готово редован трошак јер се већина прекршајних налога шаље 
путем поште. Иако се ради о ријеђим случајевима ваљало је предвидјети и друге могуће трошкове 
који настану приликом документовања прекршаја, те је тако и код осталих трошкова узет у обзир 
њихов просјечан стваран трошак (израда фотографија, скица, планова и пописа роба, односно 
других допунских писмених прилога записнику о извршеном инспекцијском прегледу у којем је 
констатован прекршај). Трошкови превођења, тумачења, давања објашњења и вјештачења у 
поступку инспекцијског надзора у којем је утврђен прекршај су уређени и њихова висина је 
одређена посебним прописима (тарифама). Посебно је ријешено питање трошкова узимања 
узорака, анализа или техничких прегледа возила када се узимање узорака, анализа или технички 
преглед возила врши услужно од стране трећих лица на захтјев Инспектората, а посебно када 
узимање узорака и анализу врши Инспекторат. У првом случају основ за израчун трошкова у 
поступку инспекцијског надзора у којем је утврђен прекршај је рачун трећег лица у висини стварно 
учињених трошкова, док у другом случају процјењени трошак Инспектората (рад, материјал и сл.) 
износи 50 КМ по узетом узорку или извршеној анализи. Подразумјева се да је ради спровођења 
одлуке ваљало предвидјети и на који се начин врши обрачун трошкова, чиме се исти одређују, те 
на који начин се врши њихов унос у прекршајну евиденцију.  

 
 



IV Образложење предложених правних рјешења и основних правних 
института 
Тачка 1. – Прописује шта је садржина одлуке и који се предмет истом уређује. 
Тачка 2. – Прописује који су то трошкови издaвaњe прeкршajнoг нaлoгa и трoшкoви пoступкa 
нaстaлих утврђивaњeм прeкршaja у Инспекторату, те тако као трошкови се предвиђају паушални 
трошкови издавања прекршајног налога, трошкови израде фотографија, скица, планова, пописа 
роба и других допунских писмених прилога записнику у којем је констатован прекршај, трoшкoви 
превођења, тумачења, давања објашњења и вјештачења у поступку инспекцијског надзора у којем 
је утврђен прекршај и трошкови узимања узорака, анализа или техничких прегледа возила. 
Тачка 3. – Прописује да су трошкови приход Буџета Републике Српске. 
Тачка 4. – Прописује, ко и на који начин врши обрачун трошкова, чиме се исти одређују, те на који 
начин се даље врши њихов унос у прекршајну евиденцију. 
Тачка 5. – Одређује дан ступања на снагу одлуке. 
 

V Подаци о спроведеним консултацијама и учешћу јавности у изради 
прописа 
Приликом израде приједлога одлуке испуњени су услови из т. 4. и 14. Смјерница за поступање 
републичких органа управе и консултацијама у изради закона (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је одлука од интереса за јавност, те је Приједлог исте 
објављен на интернет страници Инспектората ради достављања евентуалних примједби и 
сугестија. 
 

VI Финансијска средства 
За спровођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства. 
Очекивана добит на годишњем нивоу за Буџет Републике Српске од спровођења одлуке би 
износила 18.641,25 КМ. Процјена добити од примјене одлуке је извршена према подацима о 
просјечном броју издатих прекршајних налога у периоду 2014. - 2017. година (3.728,25 
прекршајних налога годишње) и то на начин да су уобзирени само редовни паушални трошкови 
издавања прекршајног налога (5 КМ). 
 
                                                                                                     
                                                                                                                      вршилац дужности директора 
Број:                                                                                                              
Датум:                                                                                                                       Данијела Батар 
Бања Лука 
 
 


