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На основу чланa 40. Закона о Привредној комори Републике Српске ("Службени 
гласник РС", број 65/08) и члана 121. Статута Привредне коморе Републике Српске 
("Службени гласник РС" број број 121/08, 117/12 и 101/16), Скупштина Привредне 
коморе Републике Српске на сједници одржаној дана 09.02.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате 
 

Члан 1. 
Привредна комора Републике Српске и подручне привредне коморе Бања Лука, 
Бијељина, Добој, Требиње и Источно Сарајево финансираће се у 2017. години из 
слиједећих извора: 

- чланарине коју обавезно плаћају чланови Коморе зависно од њихове 
економске снаге, у висини и на начин утврђен овом Одлуком, 

- накнада за обављање пословних услуга  и 
- других извора. 

 

Члан 2. 
Чланарина коју уплаћују чланови Коморе из члана 3. став 1. Закона о Привредној 
комори Републике Српске утврђује се зависно од укупног прихода исказаног у 
Билансу успјеха зa 2016. годину и то: 

A) 0,03 % на остварени укупан приход већи од 600.000 КМ  до 100.000.000 КМ, с 
тим да на годишњем нивоу не може бити већа од 20.000 КМ    
Б) 0,02 % на укупан приход већи од  100.000.000 КМ, с тим да на мјесечном нивоу 
не може бити већа од 7.500 КМ. 

Чланови Коморе, који су остварили укупан приход у 2016. години од 360.000 КМ  до 
600.000 КМ плаћају чланарину 15 КМ мјесечно. 
Чланови Коморе, који су остварили укупан приход у 2016. години мањи од 360.000 
КМ плаћају чланарину по стопи од 0,05%. 
 

Члан 3. 
Чланови Коморе основани и уписани у судски регистар у 2016. и 2017. години 
ослобођени су плаћања чланарине. 
 

Члан 4. 
До објављивања званичних података о пословању привредних субјекта РС за 2016. 
годину, износ мјесечне чланарине, чланицама Коморе, фактурисаће се аконтативно 
на нивоу чланарине из прошле године, а на основу објављених података утврдиће 
се коначни износи чланарине.  

 

Члан 5. 
Чланови Коморе који до краја другог квартала 2017. године уплате укупан износ 
годишње чланарине за 2017. годину остварују право на попуст у износу од 10%. 
 

Члан 6. 
Чланови Коморе из члана 3. став 2. Закона о Привредној комори Републике Српске 
плаћају чланарину паушално. Висину чланарине утврђује Управни одбор Коморе, уз 
доношење одлуке о пријему у чланство, у складу са чланом 3. став 4. Статута 
Коморе. 
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Члан 7.  

Са привредним субјектимa који имају одређених економских потешкоћа у пословању, 
односно који послују на територији Републике Српске као дио правног лица 
(филијале и сл.), Управни одбор Коморе или од њега овлашћено лице може 
закључити уговор којим ће се утврдити начин и висина плаћања чланарине. 
 

Члан 8. 
Чланарину утврђену чланом 2. став 1. под А) и Б)  чланови Коморе дужни су 
уплаћивати мјесечно на основу обрачуна чланарине који се доставља најкасније до 
20 –тог у мјесецу за текући мјесец. 
Чланарину утврђену чланом 2. став 2. и став 3. чланови Коморе дужни су уплаћивати 
на основу обрачуна чланарине који се доставља до 20-тог јуна, односно 20-тог 
новембра. 
 

Члан 9. 
Чланарина Коморе је јединствена и плаћа се на жиро-рачуне подручних привредних 
комора. 
Средства од чланарине на рачунима подручних привредних комора аутоматски се 
празне у корист рачуна Привредне коморе Републике Српске у износу утврђеном 
Одлуком о међусобним правима и обавезама Привредне коморе Републике Српске и 
подручних привредних комора. 
  

Члан 10. 
Контрола уплате чланарине врши се приликом предаје годишњег обрачуна, уз који 
се обавезно предаје доказ о плаћеној чланарини (вирман или овјерен ИОС). 
 

Члан 11. 
Саставни дио ове одлуке су образци обрачуна годишње и мјесечне чланарине - 
члПК 1, односно полугодишње чланарине - члПК 2, који се достављају чланицама и 
представљају основ за плаћање чланарине. 
 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
Републике Српске”, a примјењиваће се од 01.03.2017. године. 
 

Члан 13. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину обрачуна, висини 
годишње чланарине, роковима и начину уплате број: 01-185-4/16 од 17. фебруара 
2016. године („Службени гласник РС“, број: 15/16). 
 
 
Број:  01-176-3/17                                                                Предсједник Скупштине 
Дана: 09.02.2017. године                                                                                  
                                      ___________________ 
                 Анђелко Шобот 
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ПРИЛОГ ОДЛУКЕ 

ОБРАЗАЦ: члПК 1  

Пословни субјект:  

Адреса: 

ЈИБ: 

 
О Б Р А Ч У Н  

чланарине ПКРС за 2017. годину 
(01.01.2017. године до 31.12.2017.) 

 

Основ обрачуна 
Годишња 

чланарина 
Мјесечна уплата 

 
Остварен укупни приход у 2016. години: 
 
а) већи од 600.000 до 100 милиона КМ 
 
КМ __________________ x0,03% 
 
 
б) већи од 100 милиона КМ 
 
КМ __________________ x0,02% 
 

______________ 
КМ 
 

(:12)___________ КМ 
 

 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Бања Лука, 
жиро-рачун: 562-099-00000798-40 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 
 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Бијељина,  
жиро-рачун: 555-001-00012001-50 Нова Банка а.д. Бања Лука, Филијала Бијељина  
 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Добој, 
жиро-рачун: 555-008-01484623-94 Нова банка АД Бања Лука, Филијала Добој 
 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Требиње,  
жиро-рачун: 562-008-00002317-39 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Филијала Требиње 
 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Источно Сарајево, 
жиро-рачун: 555-002-00003673-56 Нова банка а.д. Бања Лука, Филијала Источно Сарајево 

 
 Руководилац рачуноводства:  Директор: 
 
 ___________________________ _____________________ 
 
Телефон: ___________________ 
 
Факс:        ___________________ 
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                  ПРИЛОГ ОДЛУКЕ 

ОБРАЗАЦ: члПК 2 

Пословни субјект:  

Адреса: 

ЈИБ: 

 

О Б Р А Ч У Н  
чланарине ПК РС за 2017. годину 

(01.01.2017. године до 31.12.2017.) 
 

Основ обрачуна 
Годишња 

чланарина 

Полугодишња 

уплата 

 

Остварен укупни приход у 2016. години: 
 
а) од 360.000 КМ до 600.000 КМ   
 
КМ 180 (фиксно) 
 
б) мањи од 360.000 КМ 
 
КМ___________x 0,05% 
 

______________ КМ (:2) ___________ КМ 

 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Бања Лука, 
жиро-рачун: 562-099-00000798-40 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 
 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Бијељина,  
жиро-рачун: 555-001-00012001-50 Нова Банка а.д. Бања Лука, Филијала Бијељина  
 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Добој, 
жиро-рачун: 555-008-01484623-94 Нова банка АД Бања Лука, Филијала Добој 
 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Требиње,  
жиро-рачун: 562-008-00002317-39 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Филијала Требиње 
 
Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Источно Сарајево, 
жиро-рачун: 555-002-00003673-56 Нова банка а.д. Бања Лука, Филијала Источно Сарајево 

 
 Руководилац рачуноводства:  Директор: 
 
 ___________________________ _____________________ 
 
Телефон: ___________________ 
 
Факс:        ___________________ 


