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“(2) Суд може одлуком, на захтјев таксеног обвезника, 
у писаној форми, ослободити од плаћања таксе таксеног 
обвезника без обзира на услове прописане овим законом, 
ако је евидентиран као лице које је претрпјело материјал-
ну штету изазвану ванредном ситуацијом у Републици 
Српској и ако му је због материјалне штете настале усљед 
ванредне ситуације у Републици Српској привремено или 
трајно угрожена егзистенција.

(3) Право из става 2. овог члана таксени обвезник 
остварује до дана санирања материјалне штете изазване 
насталом ванредном ситуацијом у Републици Српској, што 
се доказује увјерењем органа који о томе води евиденцију, 
а о чему ће се водити рачуна приликом доношења одлуке о 
ослобађању од обавезе плаћања таксе.”.

Члан 4.
У члану 16. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Неплаћену таксу у случајевима из става 1. овог чла-

на суд уноси у попис таксâ и по завршетку поступка посту-
па у складу са чланом 32. овог закона.”.

Члан 5.
У члану 35. број 1 у обостраној загради брише се.

Члан 6.
У Прилогу Закона у Таксеној тарифи V - Упис у судски 

регистар, Тарифни број 20. мијења се и гласи:
“1. За рјешење о упису оснивања удружења и фондација 

плаћа се такса у износу од 300 КМ.
2. За рјешење о упису оснивања дијелова удружења и 

фондација плаћа се такса у износу од 200 КМ.
3. За рјешење о упису лица овлашћеног за заступање 

удружења и фондација плаћа се такса у износу од 150 КМ.
4. За рјешење о уписима који нису обухваћени т. 1, 2. и 

3. овог тарифног броја плаћа се такса у износу од 150 КМ 
по једном упису.

5. За захтјев за брисање уписа из судског регистра плаћа 
се такса у износу од 100 КМ.

6. За рјешење о захтјеву за брисање уписа из судског 
регистра плаћа се такса у износу од 100 КМ.

7. Ако се једним поднеском тражи више уписа, плаћа се 
такса за сваки упис посебно.

8. За жалбу на рјешење донесено у поступку уписа у 
судски регистар плаћа се такса у износу од 200 КМ.”.

Послије Тарифног броја 20. додаје се нови Тарифни 
број 20а, који гласи:

“Тарифни број 20а.
1. За рјешење о упису промјене података привредног 

друштва и другог субјекта уписа, као и дијелова привред-
ног друштва и другог субјекта уписа плаћа се такса у изно-
су од 135 КМ по једном упису.

2. За рјешење о упису статусне промјене и промјене 
правне форме привредног друштва плаћа се такса у износу 
од 135 КМ.

3. За рјешење о брисању уписа привредног друштва и 
другог субјекта уписа, као и дијелова привредног друштва 
и другог субјекта уписа плаћа се такса у износу од 50 КМ.

4. За рјешење о резервацији пословног имена плаћа се 
такса у износу од 20 КМ.

5. Ако се једним поднеском тражи више уписа, плаћа се 
такса за сваки упис посебно.

6. За жалбу на рјешење донесено у поступку уписа при-
вредног друштва и другог субјекта уписа, као и дијелова 
привредног друштва и другог субјекта уписа у судски реги-
стар плаћа се такса у износу од 100 КМ.”.

Тарифни број 21. мијења се и гласи:
“1. За достављање уписаних података ради објављи-

вања у ’Службеном гласнику Републике Српске’ плаћа се 
такса у износу од 50 КМ.

2. Изузетно од тачке 1. овог тарифног броја за доста-
вљање уписаних података привредног друштва и другог су-
бјекта уписа, као и дијелова привредног друштва и другог 
субјекта уписа, ради објављивања у ’Службеном гласнику 
Републике Српске’ плаћа се такса у износу од 40 КМ.

3. За објављивање података чије је уписивање тражено 
једним поднеском плаћа се само једна такса из овог тариф-
ног броја.”.

Члан 7.
У Прилогу Закона у Таксеној тарифи VII - Посебни слу-

чајеви, Тарифни број 24. и Тарифни број 25а. бришу се.

Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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