Ппщтпвани,
Збпг шестих питаоа везаних за нашин плаћаоа андрагпщке дпкументације и Рјещеое п
испуоенпсти услпва за извпђеое прпграма пбразпваоа пдраслих, пбавјещтавамп Вас да се
исти мпгу платити на 2 нашина и тп:
-путем административних таксених маркица,
-на жирп рашун Бучета Републике Српске.
Плаћа се прије узимаоа дпкументације билп да се прилпже маркице или фптпкппија уплате.
У Службенпм гласнику брпј 100/2011 стпји:
Тарифни брпј 70 ппд ташкпм к)
Рјещеое п испуоенпсти услпва за извпђеое прпграма пбразпваоа пдраслих .................. 700.00
Тарифни брпј 72 ппд ташкпм г) стпји:
За андрагпщку дпкументацију и јавне исправе у пбразпваоу пдраслих:
1. .. Регистар пплазника пснпвнпг пбразпваоа пдраслих .................................................. 12.00
2. .. Матишна коига пплазника пснпвнпг пбразпваоа пдраслих ....................................... 12.00
3. .. Регистар пплазника пбразпваоа пдраслих .................................................................... 6.00
4. .. Матишна коига пплазника пбразпваоа пдраслих(200 страна) .................................... 6.00
5. .. Матишна коига пплазника пбразпваоа пдраслих(100 страна) .................................... 5.00
6. .. Матишна коига пплазника пбразпваоа пдраслих(50 страна) ...................................... 5.00
7. .. Дневник рада наставника ................................................................................................. 5.00
8. .. Образац разреднпг свједпшанства у пснпвнпм пбразпваоу пдраслих ........................ 0.70
9. .. Образац разреднпг свједпшанства у прпграму средоег струшнпг
пбразпваоу пдраслих ...................................................................................................... 0.70
10. Образац свједпшанства п заврщенпј пснпвнпј щкпли у пбразпваоу пдраслих ........... 2.00
11. Образац свједпшанства п заврщенпм пплпженпм заврщнпм испиту у прпграмима
средоег струшнпг пбразпваоа пдраслих или преквалификације ................................ 2.00
12. Образац свједпшанства п заврщенпм пплпженпм матурскпм испиту у прпграмима
средоег струшнпг пбразпваоа пдраслих или преквалификације ................................ 2.00
1. Образац увјереоа п заврщенпм псппспбљаваоу .......................................................... 0.70
2. Образац увјереоа п заврщенпм усаврщаваоу .............................................................. 0.70
На пснпву „Наредбе п измјенама и дппунама наредбе п уплаћиваоу пдређених прихпда
бучета Републике, ппщтина и градпва и фпндпва“ Службени гласник брпј 2/2011 Ташка 2 гласи:
Ташка 3. Мијеоа се и гласи:
„3. Прихпди кпји припадају бучету Републике Српске уплаћују се на:
 Рашун јавних прихпда Републике Српске за ппщте уплате кпд:
НАЗИВ БАНКЕ
БРОЈ РАЧУНА
1
„Sberbank“ a.d. Banja Luka
567-241-82000004-96
2
„NLB Banka“ a.d. Banja Luka
562-099-00000556-87
3
Uni Credit Bank a.d. Banja Luka
551-001-00008915-56
4
„KOMERCIJALNA BANKA“ a.d. Banja Luka
571-010-00002020-18
5
Addiko Bank a.d. Banja Luka
552-000-00026269-20
6
Pavlović Internacional Bank a.d. Bijeljina
554-004-00000192-37
7
„NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka
555-000-08053684-17

Примјер пппуоенпг вирмана за уплату административне таксе за набаву андрагпщке
дпкументације и издаваое рјещеоа п испуоенпсти услпва за извпђеое прпграма пбразпваоа
пдраслих изгледа пвакп:

За све ппслпве везане пкп плаћаоа пбратите се на:
Младен Филиппвић
051/227-863
Завпд за пбразпваое пдраслих
Александар Петић
051/228-283
Skypename: aleksandarpetic
www.mpoo.org

