ЦИЈЕНЕ СЛУЖБЕНИХ ИЗДАЊА
ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука
● Цијена годишње претплате на штампано издање “Службеног гласника Републике Српске” утврђује се у износу од 350,00 КМ.
Цијена појединачног броја штампаног издања “Службеног гласника Републике Српске”, зависно од броја примјерака,
утврђује се у сљедећим износима:
- за један примјерак појединачног броја штампаног издања из текуће године утврђује се цијена у износу од 10,00 KM,
- за један примјерак појединачног броја штампаног издања из претходних година утврђује се цијена у износу од 5,00 КМ.
● Цијена годишње претплате на електронско издање “Службеног гласника Републике Српске” утврђује се у износу од 250,00 KM.
Одобрава се попуст за купце на годишњу претплату на електронско издање “Службеног гласника Републике Српске”,
зависно од броја лиценци, у сљедећим износима:
- од двије до пет лиценци одобрава се попуст од 30% ................................................................... 175,00 КМ по лиценци,
- од шест до десет лиценци одобрава се попуст од 40% ................................................................ 150,00 КМ по лиценци,
- од једанаест до петнаест лиценци одобрава се попуст од 50% ................................................... 125,00 КМ по лиценци,
- од шеснаест до двадесет лиценци одобрава се попуст од 60% ................................................... 100,00 КМ по лиценци,
- преко двадесет лиценци одобрава се попуст од 70% ..................................................................... 75,00 КМ по лиценци.
● За купце који имају претплату на једно или више штампаних издања “Службеног гласника Републике Српске” за
годишњу претплату на електронско издање “Службеног гласника Републике Српске” (у даљем тексту: повлашћена
лиценца) утврђује се цијена у износу од 150,00 КМ.
Одобрава се попуст за купце на годишњу претплату на електронско издање “Службеног гласника Републике Српске”
за повлашћену лиценцу, зависно од броја лиценци, у сљедећим износима:
- од двије до пет лиценци одобрава се попуст од 20% ................................................................... 120,00 КМ по лиценци,
- од шест до десет лиценци одобрава се попуст од 30% ................................................................ 105,00 КМ по лиценци,
- од једанаест до петнаест лиценци одобрава се попуст од 40% ..................................................... 90,00 КМ по лиценци,
- од шеснаест до двадесет лиценци одобрава се попуст од 50% ..................................................... 75,00 КМ по лиценци,
- преко двадесет лиценци одобрава се попуст од 60% ..................................................................... 60,00 КМ по лиценци.
● Цијена годишње претплате на архиву електронског издања “Службеног гласника Републике Српске” утврђује се у
износу од 60,00 КМ.
Одобрава се попуст за купце на годишњу претплату на архиву електронског издања “Службеног гласника Републике
Српске“, зависно од броја лиценци, у сљедећим износима:
- од двије до пет лиценци одобрава се попуст од 10% ..................................................................... 54,00 КМ по лиценци,
- од шест до десет лиценци одобрава се попуст од 20% .................................................................. 48,00 КМ по лиценци,
- од једанаест до двадесет лиценци одобрава се попуст од 30% ..................................................... 42,00 КМ по лиценци,
- преко двадесет лиценци одобрава се попуст од 40% ..................................................................... 36,00 КМ по лиценци.
● Цијена годишње претплате на штампано издање Дикта регистра утврђује се у износу од 200,00 КМ.
● Цијена годишње претплате на електронско издање Дикта регистра утврђује се у износу од 150,00 КМ.
Одобрава се попуст за купце на годишњу претплату на електронско издање Дикта регистра, зависно од броја лиценци,
у сљедећим износима:
- од двије до три лиценце одобрава се попуст од 20% ................................................................... 120,00 КМ по лиценци,
- од четири до пет лиценци одобрава се попуст од 30% ................................................................ 105,00 КМ по лиценци,
- од шест до десет лиценци одобрава се попуст од 40% .................................................................. 90,00 КМ по лиценци,
- преко десет лиценци одобрава се попуст од 50% .......................................................................... 75,00 КМ по лиценци.
● Цијена годишње претплате на Електронски регистар прописа Републике Српске (у даљем тексту: еРП РС)
утврђује се у износу од 390,00 КМ.
Одобрава се попуст за купце на више годишњих претплата за еРП РС у сљедећим износима:
- од двије до пет лиценци одобрава се попуст од 10% ................................................................... 351,00 КМ по лиценци,
- од шест до десет лиценци одобрава се попуст од 20% ................................................................ 312,00 КМ по лиценци,
- преко десет лиценци одобрава се попуст од 40% ........................................................................ 234,00 КМ по лиценци.
● Цијена примјерка CD издања “Службеног гласника Републике Српске” за једну од претходних година утврђује се у
износу од 20,00 КМ.
● Цијена једног примјерка DVD за сва издања “Службеног гласника Републике Српске” за период од 1992. године,
закључно са претходном годином, утврђује се у износу од 200,00 КМ.
Напомена: исказане цијене су без ПДВ-а и биће увећане за износ ПДВ-а.

ЦИЈЕНЕ УСЛУГА ОБЈАВЉИВАЊА И ОГЛАШАВАЊА
у “Службеном гласнику Републике Српске”
● Цијене објава огласа у “Службеном гласнику Републике Српске” за правна лица утврђују се у износима како слиједи:
- објављивање статута, колективних уговора и осталих општих аката правних лица
цијена за једну започету страницу објаве .......................................................................................................... 180,00 КМ,
- објављивање правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста министарстава,
републичких органа, републичких управних организација и осталих управа
цијена за једну започету страницу објаве ........................................................................................... 130,00 КМ,
- објављивање одлука, рјешења, конкурса, обавјештења, јавних позива, лицитација и других објава
цијена по једном куцаном реду на формату А4 .................................................................................................... 6,00 КМ,
- објављивање уписа у судски регистар правних лица, удружења грађана, фондација, као што су: оснивање, брисање,
измјена, допуна, одбацивање захтјева; измјена података (адреса, оснивач и други подаци); смањење/повећање
основног капитала; преузимање, стицање и свака намјена дионица, престанак рада и слично, те објаве судских
огласа, као што су позив на рочиште, стечај (забиљежбе, отварање, позив за диобу, затварање, одбијање приједлога
за стечај и слично), ликвидација (забиљежбе, отварање, позив на расправу, затварање, одбијање приједлога за
ликвидацију и слично), оставински поступак, постављење привременог заступника и остали судски огласи и
слично
цијена по једном куцаном реду на формату А4 .................................................................................................... 7,00 КМ,
- објављивање изгубљеним или неважећим докумената, као што су: лиценца, ПДВ увјерење, потврда о регистрацији
дјелатности, зелени картон, полиса осигурања, мјеница, дозвола за рад, потврда о власништву возила, потврда о
регистрацији возила, печати, штамбиљи, регистарске таблице и слично
цијена по једном документу.................................................................................................................................. 20,00 КМ.
Напомена: исказане цијене за правна лица су без ПДВ-а и биће увећане за износ ПДВ-а.
● Цијене објава огласа у “Службеном гласнику Републике Српске” за физичка лица утврђују се у износу:
- за проглашење умрлим (несталих) и доказивање смрти
цијена по једном куцаном реду на формату А4 ................................................................................. 5,00 КМ са ПДВ-ом,
- за изгубљене и украдене личне документе (лична карта, дозвола за рад; полиса осигурања, мјеница, возачка дозвола,
потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, зелени картон, лиценца превозника; индекс,
свједочанство, увјерење о положеном испиту; радна књижица, дипломатска и боравишна картица, војна књижица,
банковна картица, штедна књижица, исказница за чланство и слично, регистарске таблице) који су издати од стране
надлежног органа у Републици Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ
цијена по једном документу ........................................................................................................................ 7,00 КМ са ПДВ-ом,
- за изгубљене и украдене путне исправе (пасош, дипломатски пасош, службени пасош, заједнички пасош, путни
лист, поморска, односно бродска књижица и други документи којима се у складу са међународним уговором
омогућава путовање држављана БиХ у иностранство) које су издате од стране надлежног органа у Републици
Српској, ФБиХ и Брчко Дистрикту БиХ
цијена по једном документу............................................................................................................... 15,00 КМ са ПДВ-ом,
- за изгубљене и украдене личне документе/ствари (лична карта, дозвола за рад, полиса осигурања, мјеница, возачка
дозвола, потврда о власништву возила, потврда о регистрацији возила, зелени картон, лиценца превозника, индекс,
свједочанство, увјерење о положеном испиту, радна књижица, дипломатска и боравишна картица, војна књижица,
банковна картица, штедна књижица, исказница за чланство и слично, регистарске таблице) који су издати од стране
надлежног органа других/страних држава
цијена по једном документу............................................................................................................... 20,00 КМ са ПДВ-ом,
- за изгубљене и украдене путне исправе (пасош, дипломатски пасош, службени пасош, заједнички пасош, путни лист,
поморска, односно бродска књижица и други документи којима се у складу са међународним уговором омогућава
путовање страних држављана у иностранство) које су издате од стране надлежног органа других/страних држава
цијена по једном документу ................................................................................................................ 40,00 КМ са ПДВ-ом.
Напомена:
- страница је куцана страница текста у формату А4, писмо величине 12 тт (фонт) у прореду 12 тт;
- ред је куцани ред на формату А4 са писмом величине 12 тт (фонт), а број редова подразумијева заглавље, текст и
потпис.

ЦИЈЕНЕ ЗА УСЛУГE ОГЛАШАВАЊА НА WEB СТРАНИЦИ
ЈУ Службени гласник Републике Српске
● Цијене за услуге оглашавања на web страници ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, на период од 30
дана утврђују се у сљедећим износима:
Димензија банера исказана у
пикселима

Фиксни - статични банер

Покретни - анимирани банер

728 x 150

75,00 КМ

100,00 КМ

150 x 150

50,00 КМ

75,00 КМ

234 x 60

30,00 КМ

50,00 КМ

120 x 120

размјена

размјена

За оглашавање на web страници ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, на период преко 30 дана
одобрава се попуст за купце у сљедећим износима:
- на период од 60 дана одобрава се попуст од 10%,
- на период од 90 дана одобрава се попуст од 15%,
- на период од 180 дана одобрава се попуст од 35%,
- на период од 360 дана одобрава се попуст од 50%.
Оглашавање по посебним условима, изван димензија банера исказаних у пикселима (табела), врши се по договору са
заинтересованим купцима.
Коришћење простора на wеб страници ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, у размјени са
заинтересованим клијентима врши се под истим условима, на основу закљученог уговора, у којем ће се регулисати
међусобна права и обавезе уговорних страна.
Напомена: исказане цијене за услуге оглашавања на web страници ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, јесу без ПДВ-а и биће увећане за износ ПДВ-а.

ЦИЈЕНЕ
образаца матичних књига, књига регистара и евиденција и извода и увјерења из матичних књига
Продајне цијене образаца исказане су са ПДВ-ом и износе:
● матичне књиге:
- Образац број 1 - Матична књига рођених (А3 формат, 200 листа, заштићени папир 100 г 4/4) .................... 80,00 КМ,
- Образац број 1-Д - Матична књига држављана (А3 формат, 200 листа, заштићени папир 100 г) ................. 80,00 КМ,
- Образац број 2 - Матична књига вјенчаних (А3 формат, 200 листа, заштићени папир 100 г) ....................... 80,00 КМ,
- Образац број 3 - Матична књига умрлих (А3 формат, 200 листа, заштићени папир 100 г) ........................... 80,00 КМ;
● књиге регистара и евиденција:
- Образац број 4 - Регистар матичне књиге (А4, 100 листа, 80 г папир + индекс, 1/1) ..................................... 35,00 КМ,
- Образац број 4/1 - Евиденција о одложеним уписима (А4, 100 листа, 80 г папир, 1/1).................................. 30,00 КМ,
- Образац број 9 - Евиденција о издатим изводима и увјерењима из матичних књига
(А4, 100 листа, 80 г папир, 1/1) ........................................................................................................................... 30,00 КМ,
- Образац број 10 - Евиденција о издатим изводима и увјерењима из других матичних подручја
(А4, 100 листа, 80 г папир, 1/1) ............................................................................................................................. 30,00 КМ;
● изводи из матичних књига (А4, заштићени папир 100 г, 4/0 + холограм):
- Образац број 5 - Извод из матичне књиге рођених .............................................................................................. 0,55 КМ,
- Образац број 6 - Извод из матичне књиге вјенчаних ........................................................................................... 0,55 КМ,
- Образац број 7 - Извод из матичне књиге умрлих ............................................................................................... 0,55 КМ;
● изводи из матичних књига (А4, заштићени папир 100 г, 4/0 + холограм + нумерација):
- Образац број 5 - Извод из матичне књиге рођених .............................................................................................. 0,65 КМ,
- Образац број 6 - Извод из матичне књиге вјенчаних ........................................................................................... 0,65 КМ,
- Образац број 7 - Извод из матичне књиге умрлих ............................................................................................... 0,65 КМ;
● увјерења из матичних књига (А4, заштићени папир 100 г, 4/0):
- Увјерење о држављанству ...................................................................................................................................... 0,40 КМ,
- Образац број 8 - Увјерење ...................................................................................................................................... 0,40 КМ;
● увјерења из матичних књига (А4, заштићени папир 100 г, 4/0 + нумерација):
- Увјерење о држављанству ...................................................................................................................................... 0,50 КМ,
- Образац број 8 - Увјерење ...................................................................................................................................... 0,50 КМ;
● међународни изводи из матичних књига (А4, заштићени папир 100 г, 4/0):
- међународни изводи из матичних књига .............................................................................................................. 0,60 КМ.

