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1098
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СПРОВОЂЕЊУ АНЕКСА
“Г” СПОРАЗУМА О ПИТАЊИМА СУКЦЕСИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Језик
српског народа

Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
Нова бањалучка банка АД Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Члан 3.
Правним лицима која су имовину стекла на начин из
члана 1. овог закона, у поступцима пред надлежним
органима Републике Српске, обезбиједиће се равноправна
заштита њихове имовине, до уређења статуса ове имовине
билатералним споразумима, које ће закључити Босна и
Херцеговина и државе које су настале након распада СФРЈ,
а у складу са чланом 4. Анекса “Г” Споразума.

Проглашавам Закон о спровођењу Анекса “Г” Споразума о питањима сукцесије на територији Републике
Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Тридесет осмој сједници, одржаној 6., 7. и 8.
јула 2010. године - а Вијеће народа 16. јула 2010. године
потврдило да усвојеним Законом о спровођењу Анекса
“Г” Споразума о питањима сукцесије на територији
Републике Српске није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.

Члан 4.
(1) Судски и други поступци, који за предмет имају
рјешавање имовинско-правних односа имовине правних
лица са сједиштем на територији неке од држава које су
настале распадом СФРЈ, а која се налази на територији
Републике Српске, прекидају се у свим фазама.
(2) Прекид поступака из става 1. овог члана ће трајати
до закључења одговарајућих уговора о уређењу
имовинско-правних односа између Босне и Херцеговине и
држава које су настале распадом СФРЈ.

Број: 01-020-842/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

ЗАКОН
О СПРОВОЂЕЊУ АНЕКСА “Г” СПОРАЗУМА О
ПИТАЊИМА СУКЦЕСИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Предмет овог закона је уређење спровођења Анекса
“Г” Споразума о питањима сукцесије (“Службени гласник
БиХ” - Међународни уговори, број 10/01) (у даљем тексту:
Споразум) на територији Републике Српске, заштита
имовине правних лица која су имовину стекла у поступку
приватизације, а на којој су право коришћења и
располагања имала предузећа у друштвеној својини са
сједиштем у некој од бивших република Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту:
СФРЈ), те статус поступака који за предмет имају
рјешавање имовинско-правних односа над имовином
предузећа са сједиштем на територији неке од држава које
су настале распадом СФРЈ.
Члан 2.
Правна лица из члана 1. овог закона, која су стекла
право на имовину у поступку приватизације, имају право
на заштиту своје имовине у складу са чланом 8. Споразума
и чланом 7. Анекса “Г” Споразума.

Број: 01-962/10
6. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1099
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О
ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНОВА

Проглашавам Закон о измјени Закона о приватизацији
државних станова, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тридесет осмој сједници, одржаној 6.,
7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће народа 16. јула 2010.
године потврдило да усвојеним Законом о измјени Закона
о приватизацији државних станова није угрожен витални
национални интерес конститутивних народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-843/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ
СТАНОВА

Члан 1.
У Закону о приватизацији државних станова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 72/07 - Пречишћени
текст, 59/08 и 58/09) у члану 38. број: “2010.” замјењују се
бројем: “2011.”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-963/10
6. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1100
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
порезу на доходак, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тридесет осмој сједници, одржаној 6.,
7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће народа 16. јула 2010.
године потврдило да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о порезу на доходак није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-844/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ
НА ДОХОДАК

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 91/06, 128/06 и 120/08) у члану 5. додаје се нови став 6. који гласи:
“(6) Изузетно од одредбе става 4. овог члана, обвезницима пореза на доходак не сматрају се нерезиденти из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта који остварују доходак у
заједничким институцијама и јавним предузећима БиХ
којe се налазе на територији Републике Српске.”
Члан 2.
У члану 7. у ставу 1. у тачки и) тачка на крају текста замјењује се ријечју: “и” и додаје се нова тачка ј) која гласи:
“ј) трошкове припремања топлог оброка у властитим
ресторанима код послодавца или топлог оброка испорученог послодавцу од стране лица регистрованих за услуге кетеринга (“Catering”), а највише до износа од 3,5 КМ дневно по запосленом, односно највише до износа од 77 КМ
мјесечно по запосленом”.
У истом члану, у ставу 2. у тачки а) тачка запета замјењује се запетом и додају се ријечи: “изузев пензија по
основу уплаћеног пензијског доприноса за добровољно
пензијско осигурање у добровољним капитализованим
пензијским фондовима до износа који је прописан у члану
9. у ставу 1. у тачки г) овог закона”.
У истом члану и ставу, тачка ј) брише се, а досадашње
т. к) и л) постају т. ј) и к).
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Члан 3.
У члану 9. у ставу 1. у тачки а) број: “3.600” замјењује
се бројем: “3.000”.
Члан 4.
У члану 25. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Пословне књиге и евиденције из става 1. овог члана су:
а) дневник, главна књига и помоћне књиге које имају
садржај и воде се у складу са прописима којима се регулише област рачуноводства и ревизије, за обвезнике пореза
на доходак од самосталне дјелатности који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, на обрачунској
основи;
б) књиге прихода и расхода, пописна листа сталне имовине и евиденције о потраживањима и обавезама, за обвезнике пореза на доходак од самосталне дјелатности који
пословне књиге воде по принципу простог књиговодства,
односно принципу благајне, у складу са овим законом.”
У истом члану, у ставу 6. ријечи: “Пословне књиге и
евиденције се воде по готовинском принципу, који” замјењују се ријечима: “Принцип простог књиговодства (принцип благајне) у смислу овог закона”.
У истом члану, у ставу 7, послије ријечи: “садржај и начин вођења књига и евиденција”, брише се тачка и додају
ријечи: “заснованих на принципу простог књиговодства”.
У истом члану, послије става 7. додаје се нови став 8.
који гласи:
“(8) Правилником којим се уређују питања од значаја
за успостављање система двојног књиговодства код предузетника, министар финансија ће прописати правила за
усклађивање прихода и расхода од самосталне дјелатности, утврђених у пословним књигама и евиденцијама из
члана 25. став 1. тачка а) овог закона, са приходима и
расходима који се укључују у пореску основицу из члана
13. овог закона.”
Члан 5.
У члану 46. у ставу 4. тачка се замјењује запетом и додају се ријечи: “изузев нерезидента из члана 5. став 6. овог
закона који плаћа порез на доходак према мјесту пребивалишта”.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-964/10
6. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1101
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ
ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И ГАРАЖА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
приватизацији пословних зграда, пословних просторија и
гаража, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Тридесет осмој сједници, одржаној 6., 7. и 8.
јула 2010. године - а Вијеће народа 16. јула 2010. године,
потврдило да усвојеним Законом о о измјенама и допунама
Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-845/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

23.07.2010.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА И ГАРАЖА

Члан 1.
У Закону о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража (“Службени гласник Републике
Српске”, број 98/04) члан 5. мијења се и гласи:
“Продају некретнина врши носилац права располагања, односно општина или град за некретнине које немају
носиоца права располагања или је он непознат (у даљем
тексту: продавац).”.
Члан 2.
Члан 7. став 4. мијења се и гласи:
“Привремени корисник гараже, која је функционално
повезана са станом у његовом власништву или је саставни
дио објекта у којем је он етажни власник стана, има право
прече куповине те гараже, по почетној цијени, која не може бити нижа од тржишне цијене, утврђене према одредбама овог закона.”.
Став 5. брише се.
У ставу 6. ријечи: “као и учешће у поступку Фонда становања Републике Српске и локалних заједница”, бришу
се.
Члан 3.
Члан 9. мијења се и гласи:
“О продаји некретнина закључује се уговор у писаном
облику, а потписи уговорних страна овјеравају се код нотара.
Нотар који врши овјеру потписа на уговору дужан је по
примјерак уговора доставити Правобранилаштву Републике Српске, општини, односно граду.
Правобранилаштво Републике Српске подноси тужбу
за поништење уговора у року од шест мјесеци од дана његовог пријема, ако утврди да је уговорена продајна цијена
нижа од тржишне вриједности некретнине.”.
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Члан 6.
Члан 15. мијења се и гласи:
“Новчана средства остварена продајом некретнина на
подручју општине, односно града користиће се за:
1. финансирање обавеза општине, односно града из чл.
55. и 56. Закона о приватизацији државних станова - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 72/07, 59/08 и 58/09),
2. уређење градског грађевинског земљишта,
3. за трајно рјешавање стамбеног питања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида.
У случајевима из става 1. тачка 3. овог члана доноси се
посебан програм од стране скупштине општине, односно
града на чијем подручју се налази некретнина.”.
Члан 7.
Члан 17. брише се.
Члан 8.
Члан 19. мијења се и гласи:
“Новчаном казном у изно су од 3.000,00 КМ до
15.000,00 КМ казниће се за прекршај:
1. правно лице, као продавац, ако не спроведе поступак
јавне продаје некретнина због разлога за које је одговоран,
2. правно лице, као продавац, ако прода некретнину по
цијени нижој од њене тржишне вриједности или супротно
одредбама члана 8. Закона,
3. правно лице, као привремени корисник некретнине,
ако не преда продавцу у посјед некретнину у прописаном
року из члана 12. Закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од
500,00 КМ до 1.500,00 КМ.”.
Члан 9.
Послије члана 21. додаје се члан 21а. који гласи:
“Члан 21а.
У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, Влада ће ускладити Уредбу о поступку јавне продаје
пословних зграда, пословних просторија и гаража у државној својини (“Службени гласник Републике Српске”,
број 3/05) са одредбама овог закона.”.

Члан 4.
Члан 10. став 2. мијења се и гласи:
“Уговорена продајна цијена некретнине уплаћује се у
цијелости на рачун продавца.”.
Став 3. брише се.

Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 5.
У члану 13. ријечи: “на дан”, замјењују се ријечима:
“најкасније у року од 30 дана од”.

Број: 01-965/10
7. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1102
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 183. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне
скупштине Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/07), а након разматрања Приједлога измјена и допуна Развојног програма Републике Српске, 2010-2012. година, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет осмој сједници, одржаној 7. јула 2010. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
I
Народна скупштина Републике Српске усваја Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске, 2010-2012. година.
II
Саставни дио ове одлуке су Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске, 2010-2012. година.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске.
Број: 01-976/10
7. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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)#* 5*, #') ”Public Investment Management in the Western Balkans”, 2009.
“The Global Crisis: Economic Chellenges and Lessons for South-East Europe”, DG ECFIN/JVI
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 (16)
)
3
4

World Economic Outlook Update, & 2010.
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0,9
0,3
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7
8

!: &53* !' ! ###* &5* &*
!: &53* !' ! ###* &5* &*

2012
9.592
5,5
3,4
1,9

2013
10.206
6,4
4,1
2,1
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&# # ! 1.409.700.000,00 .

/   !*!-
11%
46%
43%

&'-!)
&,
**-()
&,
, &,

4.2.1.    - ^ 
  - 

&')"/ & #:/ **-(), &, '$ )  "'4:
- +*# !() '56 #(),
- *! # *6 !)'(,
- !,'/ 5!3 +#*#  5# - ()6 &#/ &&# !'#  5,  ,$
*#,),
- ### ,/  "'* .
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 5! '  !5 #() !
- **-(), &, !)  #:
'*# +*#-)" *### &*!#", $" &)/ #/ * !() 6
#() ( &#5 '  # &#() , ')
-. '# #() '5)) 
!3) )  ,' ,#6 +*# **  +)* *!, # / 5H#* &6'  
, '! ' &' #/ ! !3#6 !, #  5&# #() 
- * **
! #/ *##3*, +*#, ' #& &5"%/ #'' $# ,: #*  ! '$/
&'6 *## 5)6 '5"3 ,$6 *! &( !().
 &)*# ! *)  #$ +/ ! **-(), &, #5 '  #  )' ' 3#
*#,):
- 5* - 56# *& !"%#  5)*#, *"3)4  &:/ 5 *) # *)  ! 
*&" !"%#.
-  !,'/ - &)*# !  !,'/ ) ()# &'6# *) 56# !,'/ )',  % 5)*#.
&)*#  *"3  ' &6' ! #/ ',)4 )  !' , 5)*# *) )
,4 *##, & *) ) #  *)  #) 3 &#) ' 5)*# *  :/  &5"%/
*().
- &:/ -  '+% *  ' &6' ! &:/ *&#6  *#6 &) 
&#)4 5)*#  ,:, *"3)4   ', #63* ,, #() +* &
*) &'#" ' 5)*#  ,:  :/ ,:*, !"%#.
- & - ) #)  #)  ',#) &', *)  &#5"  &  *##
 &'#" # ' 5)*#.
'   !() '%#-*6 )6 #(), &# 5H#*, # &5* &* &
"'4 *&#:
- +#*#,
- +/  !) !'#, #,
- +/  !) 5!, # # &:/ "'*6 ,
- '$# &!)*, #,
- #5!() +*(/ *6 !)'( ,$6 &' &,'.
'4   '*#
 2007-2010.  &'$) #*#: )%  &4 3%4
+#*#6 &)*#  20,8%  25,1%. *: '# ) # '# ! !) !'#  3,97% 
4,5%. ! ! &'# &4/ 5!5):  // '# ! &': #!()* #%* +
&!)*, # 6' )) ##,) + &!)*, #,  #  15,88%  6,4%.
  -    
  
   
qwx

+#*#
+/  !) 5!,
#, # !) "'*6 
+/  !) !'#,
#
'$# &!)*, #
#5!()
+*(/
*6
!)'(
,$6
&' &,'



/



354.059.000,00
85.000.000,00

57,8%/25,1%
13,9%/6,0%

63.000.000,00

10,3%/4,5%

90.000.000,00
20.000.000,00

14,7%/6,4%
3,3%/1,4%

612.059.000

100%/43%

/: 354.059.000,00 0
!() **-(), &,
- '5 ) 86 &)*# ! +#*# (#&#,
'', *!(  &'). &5* &* '5 ) 287 *# *6 &#, 76 *#
,6 &#  40 *# ,#6 &#.  22 &%# )%  &5 '' 
*!( +#*#. *& )'# ' ' #6 '# ) 262.852.128,00 .
' !3)6 #(), * !)'(  '" ) !$ &#5 ! )%/ *"36
+#*#6 &5 %# &#:) '#" &)'! &)*# &&# ,#, ' / *
 &#& 54)(  &'3) &%# )",  $  ! '" &'*.
*:, &#5 ) &'$# #* *##  !,'/ #&# / * – 5), * ##%*,
+#*#, &)*#. ' #,  *'  ) , #5, !5// &'( &,6
5(   &#5 ) !3) '# !  5# )# ! !() ,  # +*#
&)'# $# #''  *#,).
!        : 63.000.000,00 0
*'  '# &#*  ##,) ! !'"  &5( &*) #* #(, &'
,* ) #"  ##%* (":
1.                    - )'*#
 5# !'" ) : )#$ &*# () )'*#. #, ) #5 ##  ' $5
&'3 '(  & !'# !%##  () 5' &')'* '#&  #(
&5* &*,   ',) +! '  /) !*   ', ' !'# !%##.
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2. * &   
      - !  $  *&(## !'#6
# #5 ' ') ,4# '  *'*  #63* &#() &,  &4/ +*# 
*## '  !'#.
6")4 ''%/ '# **-(), &,  &5( &*) !,'  
*# 12 ' !'"  *3*6 (#  )'# ' 48.148.290,00 .  !## #5 #4:
&/ !' ! #+!,), &/ !' ! '* '(, / 5)6 5# &'3
'( #'.
 $ &)*# ! #3 ' &5* &* #*# ) !,'/  5( )" *) #5 5#
&'$ '#
-.
!  
      ,    
,    , ,
 : 85.000.000,00 0
!) "'*6  #) ( &##. #* #/ ')4   * ##%*6
)(:
1. ' 2014. () &&() ' 6 ' 15 ,' 54 564 -%** 5!/,
2. *)# &# ' 2020. ,',
3. #* !,'/, *#*()  &/, %**6 5)*#,
4. #() &  &#"/ $ +#*#  %*,
5. &#"/ 5!/ '6.9
''%/6 98 &)*# ! 5# 5!/  )'# 65.227.678,00 , 88 %* ! 5# , 
'/, 5!/ ) *#  !,:   /  '  /. ' #, 10
&)*#  '  5# *, 5!/, !## / *  #3 ) *)  &:)
/6 ##(  +*( *&(##.
$       : 90.000.000,00 0
!)* # &5* &* &#4 ) &* 5) &!  '  5) !&6,
& &!/  !3# 5( &,6 &. #, *! ) &#5 ! ')
*&#6 #() ! &#5  &&()  * ' &!  ,#%*6 (#. )
##,) + &!)*, # '$ ) :/ ',, 5!, #5 &!)*, ,/  & #
 4 5# &#5 *#*3 * +* #%*, # ) # ,4# '   *' 
*"3* ' *&%# &5* &* (“$5 ,* &5* &*”, 86/09) &'$ '
*%4/ '# &6 ! +  .
$ ) #4, ' #5 ##  &#* +  (" +)* *'() #,
*!:
- &%/ *, ,*,
- &%#/  ! #/ &  &!),
- &) 3 ':/  *:/ &!),
- &3) '#5() '#  # :,()* '# &* 53* #&,
- '+/ &,6 &  :/ % '  *#  5# '*6 &!),
- &) # ,#(), *#  &# '&  .
!)* + ) *&*, ',3  *# &(, *) !6#) # &4/, &() 
&,:/ ',+*, **  () *#. &# *# ',6 !",
%"/ #3/*  &&* :'6 ##() *)  5 &!)* + ()#* 5*,
:' ,!() ' #'.) & &#:) '     
     
   . #, 5! #) &4#  '(& ,  ##() *) &' +, )
&( : )  &)6!ͳͲ
            $
      : 20.000.000,00 0
* !)'(  &5( &*), &#4 !) '#)* 5!  '" !)
&', # 5) () &#/ ! /6 '$#,   ,4# ' ,)  )5" ,4
3   3%4 # &,', ' &"'( *) ) & /6 +*(/. !)4
5) !6#) *)  &   &4 ' &5* &*, #" ) ' &53* #, &'
*, #5 &'$# *##  () #6 %##.  5! ' ,# &"'( &,:) )%
) #%# &'$ ) +/ )*6 '# ! #5!() +*(/ *6
!)'( ' &"'( &'6 &,'. !() )*6 '# ' &5* &* &'4
& &(& #&##, +*##  '*(),  &(' #'# &5 &'5
*#.
4.2.1.1   ^    - ^  
 
&#() &)*# ! **-(), &, !'$4 &!# '* &#6' #:6
&('  & '5 &*:
- !3  * '#& #'%* )(  &&/ &)*#,
- !3  * '#& +()  ', ' !() #() ()-&# &##)
- ,% &(' '5/ &)*#,
- &##  !3 +()  !' )*#, & &), &') ',#  !'#* 
3'# '#/,

9

!' ! ##,) 5!/ &5* &*
##,) + &!)*, #  &5( &*)
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- **#, +*  #&# 5*  &(' ,/ ) ! 5!5):/ +*# 
*%4/ )6 '#,
- &#"/ '(#!, # )6 5* #")4 ',#  ##() *) 6
,),
- &#"/ )6 ) ',# ! &#!/ '56 !## *:6  5H# &)*#,
- )'5! # 3'#, '#/,
- &( #, *) *"3) ' !)%#/  & '#+*()  )%/
&#()6 &5 # '*# #& +*5#  (" ,/  $ &)/ *#
&&# &4/ #%*  3,
- '#"/ !%6 !)%#)  '*!  */,'# '#/ &4/ )'# 
&5* &*, #
- '$/ $6 ,#  '().
)*# **-(), &, #")  '5#  &+#) ,#   *' 
& && '5  &',/, '5  !() &)*# ! 
- “$5 ,*
&5* &*” 5) 91/07, # # &'5 *#.
4.2.2.
  -  
 
,3 '$ &' #  !) &5* &*, ! ) 5! '!/ '4 &!'/
 &5"%/ / *#* #*#. 4 &' ) #6%* !#) %#  ,# +*#) 
*& &'*##.  5  &5"% ## #/  '#, $" !) 6!# &5* &*,
* ,3  ** &' )%/  4 ,/  5# *&#6 &'# &5* &*
 !! )# &!'/. *#/ &!'/  '5 5# '&)4 ** !) 
# !&#, %# 4 ,# **#)  #5) &'.
' #,, ' *&%# &5* &* $ ) ' '  * &'-!), &,
&4 ! ! *&# #*#/, # ' '# !  ) *# ! &'%* &' 
+)* *#  *'  ) ) ' &5* &* ! 5$/ ,#6 +*#
)#* ** *!  &5* &*.
'–!) &, !)  & "'4 *&#:
- ,# +',
- +' !&'-*)%*6 &%#,
- *'# )  &  Z   -.
'  &#6' &6 667.641.000 0 ! &' !) *&#,  !)  '&
 &'-!) &, 4 !# 647.641.000 0. // ' 20.000.000 0  '  ' !
#5!() +*(/ *6 !)'( ,$6 # &,'.
<  : 30.000.000,00 0
 5! ' &'!#(   '/ &'!4 3 ,# 95% *&, 5) &'6 5)*#, *(#
 ** &* #5 ##  &$/ &'%* &  &'!4. *  # +'
' ) ** 5 '& #/ ##%*6 (":
- &4/ ')    -,
- &4/ 5) *#6  ,
- &4/ 5) !&6   ,
- &4/ **##  ,
- 5$ /  *) 4 ')#  + *6 #6,),
- &5* ' ,, *) ) *+*  &)') ' )%# *)  !#)  &,:
&#5 ' &',
- % &) +( **(6 #6,) ()  '  .ͳͳ
' ' )46 &&*, !  & (-&' 5)*# ) #$ &#& *&# ! *#*3 
',3 +/ /66 &#5  &)*#, &' &") . *  ', +)*
##() !6#)) +)* '$# ,/  &5# #$( *'# ' 5!5)' ',)4
## 5!5):/, %# &'!#(  +!3* ( )*   ,4# ' &' !5, 3,  ,
'5# &#5 +)* '#.
# +', &#"  !" *$/, &$ '  * &5 &!:, #* %# ')
''# ,() ! &#&/ +)* '# *) ' 5*  ', +)* ##().
# +' &5* &* 4 !'/ ,() !3) '&)# !) &3#6 &6
')##, !&%"/ '6  3/ '6 )#, !! )#) &', & ')##
 5# &"&', &)*#  !)  !!# !) &%#, *  ', '$ 
!) &)*#.
+    - 
 : 10.000.000,00 0
ʞˑˇˊ˃˒˃ˇːˑǦˍ˓˃ˬˋ˛ˍˋˏ˓ˈˆˋˑːˑˏǡ˒ˑˇ˓˃ˊ˖ˏˋˬˈ˅˃ˬ˖˔ˈ˒ˑˇ˓˖˚ˬ˃ˑ˒˛˕ˋː˃ʓ˓˅˃˓ǡʐˑ˔˃ː˔ˍˋʞˈ˕˓ˑ˅˃˙ǡʒ˓˃˘ˑ˅ˑǡ
ʒˎ˃ˏˑ˚Ǥ ^" +/ Y' ! !) !&'-*)%*6 &%# ) &&)%/ 5$, **, !).
Y' #5 ' '& 5$/  #*// &#%*4  5# +#*#, !&%"/ 
&'!#%#.
&'-*)%* ,  '*):
- *  #(),
11

##,) !)   Z
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- * #& !&#,
- '##*  +#*#.
5 *) &# ) , ,  &')#  3# *"3:
- &#5 ! *#*() '#)*,  $, *#,
- ,5#* #'(6 *##   &'3),
- ,5#* 5, &#, !5, ,()  !) '),
- &#%*4  , *#.
Y' ! !) !&'-*)%*6 &%#, ,!( 4 5# + * !# *(* '%#,
 *&# ' 10     / 4 &"# #(-!) 5* &5* &*.
0    
  G" /!H-: 607.641.000,00 0
#*# *'#6 )  &  - ! )  "'4 &##:
1. &'$# &:/ *&#6 &'# &5* &*,
2. &'$# !) &'!#%#,
- &'%* !! )#) &!'/
- &)*# &'%* 
- &)*# *'# &'%* &3# & *##
3. &)'# *&# #*#/,
4. +)* &## * !) ()#,
5. &4 )%/ #56 &#/ &'%* #,'/ #
6. &$# &'%* +)* *# &5* &*,  #$%# *&# &5* &* *! ,/
 6#) ' )'#.
5 ) $ #4 '   * )*# &'%* &*#/ &'!#%#    
!) ! '5 5( *) 4 5# ! &'#   .
(" &3/ ,#6 #' *)  +#) *! ' '6 *5!6 "',
// #& ###  &'5"/ !)6 !* !: &)'6 , #"  '# &'%*
       & &'#()6 '# ! )%/ #5, &#/ ()6 ,& '
!3) ! &5* &*. #, # &#$/ ! #5 &# (4 &4/ #5
!,'/,   !&#  ) &') ')##.
 5!  *# #6 &*6 !" *)  ',)4 &, &'$ +)* *#
&'$ 
 
        !    
 : & '# &#
*& Z  ) *&#, )3/ +)*, *#.
+* *() *',  (*&#), *)  #) &'# +#*# +)*,
#, ,4 *# *&!) &'6 *##  '4 &#%/. *:, #5
+)* # ) )' ' 5#6 &' ! '$/ *** #5# &5* &*.
#5# +)*, *# '& &4/ ## &', / *'#, # !&# 
5H#*6 &6'. * &4)  /, +*(/ %#*  #&*) *! ,# +*# 
 *#  /, &&*# #  !).
)/ '# *) &" * '$  +*() *&## *&# *  '
 ', ! +/.   #" ')# ')*:
- # *'# +)  &#  ,# &' ! *)  &#)  &#) '*#
*'# &!' &: ' # &#)46 +)*6 ##() (!) % +)*, #$%#).
- # #*& 6#) ' )'#  #$%# *&# &'#(#  ** ,#  &5"/
+)*6 '# &# ) 6#) ' )'# (!) '5 #$%# *&#  '+*()
+)*6 ##  *#) &#5).
!() &)*# &'%* +)* *# &5* &* #4   &#&#* !
'$/ #5#  &4/ +*# +)*,, *# # #* &!# #(#  ,/
+)* &'%* &') *&!) &5* &*.
' #, &'%* ) 6#) ' )'# ## ! &5* &*, &5"%4  *&
*'# #$%# *&# &5* &*, *  ,4# *() '# !: 5)*# *) )
%* *'# * 5)*# *) '#) '#.
5 5. 1: ,' #6 !## '-!) *&#, 31.12.2009.
 
0     

* 
*!
   !* !
2007-2010
190.621.000

:     (
  31.12.2009.)

!

 $ 

134.590.590

56.030.410

* 
*
0     

7     

167.000.000

94.930.000

72.070.000

60.000.000

25.800.000

34.200.000

150.020.000

58.479.410

91.540.590

 

100.000.000

55.000.000

45.000.000

667.641.000

368.800.000

298.841.000
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*"3  31. '(5 2009. ,', ! ' !) *&# !), &, &5* &*,
&# '*&#!(), &3 ) * 369  , # ) # )% &$ * 299  ,  #: 
*       * 56  ,       * 70  ,
*#      
 * 34  ,          * 92 
     45  .
#* ) &*! &,' *& &6 '#, & Y' *) &"   ,  #/ 
' 31. '(5 2009. ,'. #*# *& &6 '# 3 '# ! !), &,,  50,6%
 #6 !, 49,4%.
5 5. 2: ,' *& '*&#!()  ' 31. '(5 2009. ,',
& Y'
*&#!() (#/  '
31.12.2009.)

Y'
+      !    

0

6    !    
+    



25.800.000

 !    

218.000.000

+    !    

55.000.000

+          !    


70.000.000
368.800.000


5 5. 3: ,' *& &6 '#  ' 31. '(5 2009. ,',
& Y'
Y'

+      !    
6    !    
+     

!    
+    !    
+         
!    
 

!() 2008/2009
 !*!
 
0

 
24.831.254

*&
24.831.254

25.800.000

845.184

26.645.184

218.000.000

48.928.952

266.928.952

55.000.000

42.214.912

97.214.912

70.000.000

344.396

70.344.396

368.800.000

117.164.698

485.964.698

# ! +/  '  &# &  ) &6 '#, &6' ' &') Z
*)  !  &#+" +', &6' ' &#!() '$6 #, # #6 ! (*# 
3 '&!#  '&!# & :/, &6' ' &#() &)*#  :' +)*
##()  .).
*() 20.000.000 0  ' ! #5!() +*(/ *6 !)'( ,$6 #
&,', **-!) &,
 4 !# *& 647.641.000 0.
" &') &#, ') &'-!), &, ' 278.841.000 0 4  %# & *#,
, & (  # ,/  ') *) &#   . !, !  !) ) &4/ 5)
5)*# (# +'  Y' ! !) !&'-*)%*6 &%#) *)  #  '# 
#"/ ,4#    ' &#, ',)4  +*5#,  *'  ,'%/ &, %#
4  '!#   '*&#!() Y' *) &". * &*!) ' &#) !3) !* 
&#5 ** '#, &5 *' *() & *'# &, *  ) &3/ &
Y' *) &"   .  ** #*# &'), !!)4 * &')  *'# & 
Z,  ) +! ' 5 ' #, ' !3) ' '#  5' & *(, ,  3 *'
&6 5*, 3*)4 ”&5 #$/”, %# ) 6 !), &,.
 ) &':  *'# )  &  Z *)  &#) &'# #(!) 5* &5* &*  Y' *)  &",  '#  *& ! ' 607.641.000 0.
 ! '-!) *&#, '# ! +/ &)*# &'# #(-!)
5* &5* &*  Y'  / # 54 5!5):  ! $  :' +)*
##(),  # )#* 5*  ! ' 37.395.470 0  &* #( 5*  ! '
97.791.500 0.
&#6' &' 3    !#)  !) '4, #$%# *&#. #,, #* &'
!() '-!) *&# !), &, &5 ,* 4 5# #"  &$/
&'%* ) Z ## ! &5* &*.
+ ##%*  &## (",    4 ## *! &( +*,  &+,
&"/  Y' &5* &*.
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5 5. 4: '-!) *&#
  
 



I

*   
  
1. <  
2. +     
 
3. *  /!H-    



  -     
  
    2010-2012.
  (
  $  
 
 
 
31.12.2009.)
647.641.000,00



30.000.000,00

10.000.000,00
373.641.000,00






%
&##

-

-

-

-

5 &
(
 

334.877.788

38.763.212

 

) ;       ; )           ; )    ; ) 
 
&
)    ; ')         ; )  
$ ; )       
 
234.000.000,00
33.922.212,00
200.077.788,00
4. *  /!H-- G "
II

!    
    
    
/!H-

150.000.000,00

150.000.000,00

 

 & *'# )   Z 4  &#  ,'%/)   54 # '  '
    +' *)  &".
4.2.3  
 
*  #(-!)) 5( &5* &*  ',)4 !*  Y' *) &"  
#'  ' *&# Y' &' '# # &#!() * 3   *&# Y'
*) ) ,# &* /6, /.
Y'  *(# *'# &, 6#) '
)'#  ', &#$/ (&. &#$/ &  #*& #), *  3 '#.  5'4
#() ! 6 ! Y' 4 5# ! &# )* *6 *'#6 )  & 
Z ## ! &5* &*. ! &# & #4  !3) , +' *) 4 &##
',3 ! '# ! +/ &', #  !). &' 2010-2012. &()/)  
    *& ! ' 150.000.000 0.
' &, &#  2010. ,' & ! '" &/ 4 5# 53.000.000,00 .
5.  w      Y   ^
!) &, &5* &* )/ ) &) , &'%( *&# &)*# 5 &#
+/ #() ! 5&#6 '# 5 &# *'# &'%* &' )3/ ! *'#6
'# #(-!) 5*. ,  '5 *)  +) 5&# '# *
!() #() #5) 5#  &,/ ,: &5* &*  '$ * &'.
,  &(' '5/ &)*# ) "'4 !)'3* #":
-     $
 
 &#5 &'-!), &,, '  -   &(' !   () *'#
&5# *)# ' # +)*, &'*, # () *:# &)*#  &&
& &.
 &#5 **-(), &,, ' ' &5* &*  &(' &' )# !
!) ! #63* &'%* ## +)  6 ##.
- * 
        
**-() &, !  !  '*# )*# & &) *) &'!)
&# &  !3  &# *)  5# ! &)% !() &)*#.  '*#
#:)  +)* ##  +)* +*# &)*#, & *##, '* !(), #%*
!(), &"/ !(, '*# ! &4/ &)*#.
&'-!) &,  *## #  ' 5! &.
- !            
**-() &, '! ) 5!5): '  #$%# !56 '!6 ,, #
*# *## ## +)  , ##.
&'-!) &,    % *# )* &#5  )*, *%4/ &6
'# & *'# ), 5! 5! &#6', 5)%#/ +)*, &'*/**.
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&( '5 #() ! +/ !
- #5 ##,  )4) ,4) ) '# 3
 &#5 #(, ,/, ! #() #()  "'* , ' !&%"/, #() 
&:/ $#, #''  ), ,, !). $ ) ' '5 &)*# ) &%# 
) ##%* '*# &&# *#*6 ##,) ** 5  #) 3 5 &,# !()
',36 (" &5* &*.
5.1.
 Y 
  -      -   
*      
5!5):/ ',3 &'%* ! +/ !)6 &)*#  &5( &*), #(!) 5* &5* &* (  ) &' ) , ( !) '4 &'    ,5
** *!.    ) ' 31. '(5 2009. ,' & *& 422,167   *! 2.765 '56
*'#6 !6#).
5 5. 1: ,' &    & *'# ),  #/  ' 31. '(5 2009. ,'
2008. ,'
'# )
3# &
*##
*5! 
&"&'
'!#(  &'!4
"&'
#5 *'#
'( *
&
=0=*2

2009. ,'

 

 

*&
5.
*.

 

5. *.

174.000

6

1.216.943

36

1.390.943

42

3.530.810

186

6.395.264

340

9.926.074

526

96.825.596

128

149.201.583

217

246.027.179

345

15.802.861

19

24.361.000

33

40.163.861

52

55.065.332

1.022

42.149.580

757

97.214.912

1.779

11.520.000

9

15.925.000

12

27.445.000

21

182.918.599

1.370

239.249.370

1.395

422.167.969

2.765

= 
      /!H!  2009.    &   30,8%     2008.  3/(
&5 '5)  !3) *  !  5! '  *& & *'# &6 5*  &5( &*) 
2009., / ! 2%  '  2008. ,'ͳʹ, %# *!)  # '  *(&# *#(*3, ')/   ,
' &4/ *##  &' #,() **6 *#/, &*!  +*  *#
&)/ )#* ** *!  '4 +)*   #*. '$)4 *### *'#6
*##,  &&*# /6, &,:/ 5)*# &#5 #$%#,    ) !3) '&)
3/ *& '%#-** #5# &5* &*.
*  G "
 *) 2009. ,', /!H!     G "   & $      63,8    0,
' 3, ) 58,7% ! *! ' 5!* &#, ' 41,3% *! *%4/ & &3
*&.
#, ! &#+" +' *) * &"    G "       20,8   
0,  : 44,9% *! ' 5!* &#  55,1% &  )6 &' ! &!/.
#*# #, &#  /3*) 5!  2008.  2009. ,'  /!H! (*&  &')
Z),    18,5%.  ) 3, ' , /,     + * )' ' )!3))6 
)*#)6 ##(6 ##  #$%# *&# &5* &*.
 *) 2009.,    ) # * 26,4    Z )'( * & ((&
5!() 3 ) &'$ &#() *6 !)6 &##.
+*# &, *)  *:  ##%*  &## (" *, ,')  *!:
1) &5"%/ &' #*# &5* &*,
2) !) &"&',
3) &'%* !) &'!4  &'!#%#,
4) !) #$%# *&#,
5) &'#() !&%"/,
6) !) !)6  !!# !)6 &%#,
7) #5 !5//,
8) &'%* +#*# &)*#,
9) :' '.

12
# #/ *& &6 *'# 5*   )'( 5* ! Y'() Z  ' 31. '(5 2009.  &:/  *# #/ *& &6 *'#  ' 31.'(5 2008. ,'. !: '%/ !)%#) ,() ! 5*#  ' 31. '(5 2009.
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1) *       !    
* ! #() *'#6 &     &' #*# &5* &*   & 
   07,

  ,      
  
 
&ͳ͵. *&
& '# !  # , !*"3  31. '(5 2009. ,', ! 298,1  .
5: ,' &    !  ! &"&', *5!  &"&'  &'!#*  &'!4,
& 5# ')##  #/  31. '(5 2009.

5#

A
B
C
D

o"&',   %#
5#
:/ '  *
:3* '#)
     
  



    , 
!

 

 

 

   

     ,  

    

"     , 
    

 



13,3

100.000,0

0,0

0,1

4.430.000,0

1,5

2,4

166.399.078,4

55,8

10,6

49.281.911,5

16,5

2,4

460.000,0

0,2

0,2

2.510.000,0

0,8

0,5

890.000,0

0,3

0,6

33.594.403,7

11,3

1,3

2.177.000,0

0,7

0,2

11.596.775,0

3,9

0,4

9.190.000,0

3,1

0,1

3,1

0,3

  

8.360.830,0

2,8

0,5

      

3.960.000,0

1,3

0,7

      

   
   

#

  

15.492.718,2

5,2

1,5

2.720.502,1

0,9

0,2

2.958.356,7

1,0

0,1

             

750.000,0

0,3

0,3

    

600.000,0

0,2

0,1

60.000,0

0,0

0,2

,   

   

     $   
  
%

13

39.581.074,1

3%4
5# 
 - 
2008.
,'14,
%
14

9.261.681,4

     

  

,
'#,  

3%4 
*&
'5
'#,
%

     

  

11.536.000,0

3,9

0,4

998.900,0

0,3

0,1

E

!'/  5')/ *#3 ,), , 
'

23.085.000,0

7,7

5,7

F

:#

26.755.000,0

9,0

7,3

G

,    *, &* #6 ! 
&'# ! 3 &#5

3.718.230,0

1,2

16,5

H

Z#  #

12.380.000,0

4,2

1,7

I

54), *'%#/  !

4.186.275,7

1,4

7,9

K

*##  !  *#, !)"/  &
*##

7.712.091,0

2,6

10,1

N

'#  () '

5.124.689,9

1,7

5,6

3) #6 *'#6 )    ) ,4, !5, '*# *"3# % *#, ,!*# #'# /6 *)/ +*#  **# *# &'. &. '5 #5 *'# &' ,:# #3   ! ',6 5# 
*) ) ,:# &! (:/ '  *, &!'/ #  .).
14
"'/ '#& &'(   -  *)  5)" ' # &53*, !' ! ###* ,  '   !
5#  *) )    & '# ! &#6 *'#6 ).

18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 71

O
NN

# *, '%#  3 $ *##
!#
=0=*2



23.07.2010.

1.054.000,0

0,4

1,9

3.549.955,9

1,2

_

298.075.394,9

100,0

! &#6' #5 $  ')# ' )   , ! &#6 ,    
   ,
 166,4    0  55,8 %   
 
,  )' )
! ,     39,6   (13,3%)  #    26,8   (9%). *
#*# +6 ')## *!) '  '  ')## *) &'#") #5 !) '4, ,
*#   *)  # !3) ' '' )'#.
* &:3* '#) )% '# & )  ')## &!'/ &656
&!' 49,3  , %# ** #5 ' #3  // '4, !ͳͷ. ' &65 '#),
   ) * *&# &'# &5* &* &&!  #  ' '#) (&' '# 
&!' ' '#  &!'/ )%#)).  '#  ')##     ! 15,5
   * 5,2% ' *& '56 '#, '* & '#  ')##  
        ! 33,6 (11,3%), ' 11,5   (3,9%) &*#.
4 3%4 &:3* '#)  &"&'  '5 *'#     '  /6 3%4
  - *!)              !     )  
&# )3) , *) 4 5# ( !)  ' &'. * !*$/ #(, (*
+6 &)*# $  3*# '" &4/ 3%4  ' *#  #*# &'.
2) !    
Y/ !) &"&'  &5( &*) %  *! & '# ! ') *'#
):
- &     !  - )/ & ( (&'!4) *)  5 &"&'
&!'/  5#;
- &         !  - )/ &'3 ,!'# &  ,#
&"&'6 ,!'# *'
Y-.
 *) 2009. ,', &  *'# ) & ) *& 50,7   *! 578 *'#6
!6#). '#  *%4 ! +/ #(6 &)*# ('!()  &:/
&"&' &!'/)  *'# *)/6 **. * 2009. ,', '# ) !3) #
!## *)/6 ** !  *'# ) %# ,  *)/) #(, +*#   )'#
& & #. ,  &:/  2008.,    a  
07     & 
 48,5%,  
07           ,  80,9%.
3) *     &
 
(" &'#(/ !) &'!4  &'!#%#  &5( &*), *'# '# !  )
&)  *! ') :
- &'      $ - )/ & ( ! +/ 5* 6  5#6
'#;
- &'         - )/ &'!#(  &'!4 *) $ ' &* 
5!.
 *) 2009. ,', &  ! &'!#*  &'!4   ! &3# & *## & )
*& 248,4   *! 387 *'#6 !6#). '#  5 &$ ! +/ '!(),
&:/  &%/ &6 *##  *'# &#)46, *  6 &'!4. 2009.
,',  &:/  #/ ! &#6', )'# &6 '# & 07   
&
&   52,6%. 3) 07           
  
  660,6%.
4) !  $   
) #( *##  '4 #$%# *&#,    '& '+()() !
+/  &5( &*) *  # *'# #$%# *! &4/ 5 #,/.
* $&
    
 ( ) &'!4 ''Frattelo-trade'' ! / *,    )
5!5)' $ '& &:/  '") !,'/ '4, #$%# *&#   !) /,
& +*(), ' &!/ &'  &#$/ ! *&#.  3/( &5 '5)  !3) *
   ' ' ) &'!4 Frattelo-trade & &# &'!4  &5( &*)  Z *) ) !% 
5!.
#4 & &3 *& /!H!                26   
0. '# ' '*&#!()  &#5" ! *## *) ' * &!(/ &)*, (#, *
'4, !*, ##3*, (#  ,.
#/  (& 5!(,    ) &$ $ '&  !) '$3*, #$%# *
,# '4, #$%# *&#. *:,  ) 3 ) '*# &'$  &#() **#6
!)6 &)*# ' *, !3), &&#:
- !,'/ &#* '  *#%;
- !,'/ '*, #  &)%3*-5(*#3* #! ! &! &* )* 5  &!6
54)(  /) (;
- !,'/ &#* '  '%(;
- !,'/ #&' $, :/ !"%#  * ,(, &, :/ "'#)* ! 2  3"
 !,'/ (# ! *#  )".
15

2009. ,' * 15% !   #&' )  ! 6  $6 $#/.
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5) *   

  &   , *(  ! &'!#*  &'!4   ! &"&' )
5! '  &' *%#/ *'# '$) &#)4 5) '*  !&  '*.  (" ) '
 #%  &)*# *) 5!5):) ''# !&%"/ 3 5 #5 '  # '& //
!&#  &5( &*).
 *) 2009. ,', &    )  &   & 19.868,   3.477  
 . ' &, 5) -!&6, 4 ) ! !&%"/ 1.470 (,  ##* 4 5#
!&  #* #)/ #&# *'#, & &) '(.
6) !   
   
 
5 *(#  & *'#6 '#     '  !) &%# *) &')  *#,)
!)6  !!# !)6 &%#.  &)*# *)  &': ! !()  &'3) * '
&%# *) &')  )' '  ') *#,), #  *! //  *# #& ' 0,5
&(#6 & (*( #56 *'# *) '# &#5") ! )%/ #5, &#/ 
##) !)6  !!# !)6 &%# '5  //  *# #&   ' '
&(# &).
*"3  31. '(5 2009. ,', ! &)*#  !)  !!# !) &%# '5
) 48,7  .
7)   
(" &3/ ' '6  *5!6 "' ! &5* &*  &3/ //
###,    ) '+ *'# ) ! #5 !5//, 3 ) ,4 ' ,$ ()
,&  ,& ' &5, # ! &5* &* )% ) #5 &#/.
 #/  ' 31. '(5 2009. ,', &# #56 *'# & ) 98   3 )
,4 #5 !5// 1.779 ** *'#  3 /66 &'(.  #5 *'# 
'# * & Y' #/,  )' '  '  #3 ' &5* &*, %# &4
& '#  ) &# &5*.
8) *       
!)# +#*# &'#" )' ' *"36 +*# *) #3  '*  #(
,/,  &#() $6 +#*#6 &)*# (&#, 5')/ *#3 ,),
''  *!( $  .) '& &4/ # '46  #6 ## ! ,/ 
&)' &%#. #, )    '+ *'# ) ! )'( * & &': !
+/ +#*#6 &)*#. *:, &'%* !() &)*# ' *, !3) &$ ) 
*! #/  (& 5!(. #* 2008.  2009. ,' *'#    &   21 &%#
&5* &*  *&) )'# ' 27.445.000 , &' #, * &'%* * !)'(  )
6#) ' )'# & ) 26.382.359 .
* ' #(6 &)*# 5 :
- &%# 4 – !%#* &#* '; '5')/  ,/ )*  ';
+#/ *6 &#  *#*() 3 )#;
- &%# ( – '!() *6 &#;
&%#
%# * – +#/ *6 &#; !,'/ &#* '; !,'/ &#
+#*#; *#+*()  '5')/  &)*# #5, !5//
  ; #
!%## !%# #(; () *6  *#,6 &#;
&%# *4 – !,'/ 54)(  " '%; !,'/ ''  ,#*
+#*#;
- &%# / – !,'/ &# +#*#, *!(), *#+*()  '5')/ 
&)*# #5, !5// &'( &,6 5(, #6  ; '!() *6 &#;
!,'/ *6 &#;
- &%# q)3 – *#*() '#5# '' $;
- &%# # – !,'/ &' +#*#; *#*() &# +#*#; *#*()
 ','/  *#;
- &%# )" – !,'/ *%  +* *!(); '5')/; #()  &#
+#*#; #()  *&* $  ) )#;
- &%# 5/ – !,'/ ) )#; :/ *; *#*() &#;
- &%# )' – !,'/ ''.
9) 6    '  
  - '   
2009. ,' &#&  *'# $  )#* 5*  &* #( 5* *)
)    !5 ! &## 6 &)*# ! &'3) &5* &*.    :'
+)* ##() &#' *'5##  &5#    ' &+ &" '# *) 
)/ ! &$/ &'%* !)  #( &)*#.
   
5!5): ) *'# $  )#* 5* ! )*# &:/ '#&# +)*6
'# !   '/ &'!4.
! '56 '# ! &5* &* ) 19.120.000  (28.036.612 USD). * #&# ) ''# &#
(25) ,', ! ,) &' ' '# (10) ,'.
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5!5): ) *'# $  &* #( 5* (EIB) ! +/ 6  '/6
&'!4  &##6 +#*#6 &)*#  &%#.     5!) ' 4  * ,
$ 5!5)'# &5 &"  ! !) &%#    '/ &'!4  
&'3).
! '56 '# ! &5* &* ) 50.000.000 .  &)*# 6  '/6 &'!4 *
#&# ) '# (12) ,' ! ,) &' ' 3# (4) ,' *) ) 3#  * #&#.  &)*#
+#*# * #&# ) &## (15) ,', ! &' ',' &4/ ' &# (5) ,'. !() 6
$ ,4  ''# '# ! +/ !)6 &)*#, #*4 *'# 6  '/6
&'!4 &' !!# &" , *  ''# *'# ! '4 5** *#.
5.2.
 Y     - ^       
 
 !() ' ' '56 &)*# ,$  234 '5"3.
'4 3  ) , !) &#,# ) ' ) )'# #() & , #*
 !)  !!# !) &%# &5* &* - per capita 361,15 , %# ) ! 109,9  %
, !)  '/ !) &%# !)' (251,25  per capita).
#)4  ' ' '5 &)*#   &%# &5* &*  ! ' 391,5  
('*  )', '5, &)*# ! 5# + &!)*, # *)  '  () &5*
&*  ! *) ) '5 38,7  ),  #3 ' &5* &* '  212,1   
54,19%,   &' ' &5* &* 179,4    45,81%.
#  #&## 6 &('  !5 !:3 5!5): ) &) *  ) 5*,
 3 , &'#* ' ) &' 178 #6 &#&* ! ''##'' &)*#.
 &' &('  !5 )&"), &:3 ' *& 217 5* , , &4  34
&,. () ! !#/ $5 &4 19 $5 ' *)6 ) 13 '53, ') $  ()#, #
')3 $,  )' )  #*. *#   ' & &.
'a )  &#/ '* ':
- 11 &)*# )  +! *&#/ &6' '*#(),
- 25 &)*# )  &(' )6 5*,
- 79 &)*# !   +! !:/ ',
- 103 &)*#   &#&# !.
*"3  18. ) 2010. ,' &4 ) *& 354.878.811,05  & &)*# '5 ! +/
! 
 ( 2007-40,9 . ,  2008-96,7 . ,  2009-146,1 . ,  2010. ,. ' 18.06.-71,1 . ).
&$ ! '5/  2010. ,' ) &#6 161.908.119,00 KM.
'5 +#*# &)*# ,  ! 5# 54) +#*#  /6 !()
!,'4  (  /) ) #!#) * 403 *#a &#6 &(, ' 3, 287 * *6, 76 *
,6  40 * ,#6 &#,  '5 )  +/ !,'/ # #534  &'3)
&%# , )%/ *!%# q, *  !,'/ # 5!(, 3# *$ *%4,  3 –
'5 49 &)*#  )'# ' 206.717.228,00 .
' #&# +#*#, '5 )  26 &)*# ! 5# '', *!(  &'
+#*# (*"3)4  &, &'%* !&%"/ &#*)  25 &%#  &5( &*) 
*&) )'# ' 42.863.600,00  (  5# ''  *!( #*# '5  22
&)*#  22 &%#  )'# ' 40.318.600,00 ).
! 5# 5!/ '5 ) 98 &)*#  )'# ' 65.227.678,00 , ' 3,  88 &)*# 
)'# ' 41.027.678,00  '    '/ 5!/ ! *#*()  !,'/ %* 
%**6 +*#6 '  &5"%/  //  '  %*, # !,'/  () &
)', 5'%# (! 5# ,  &#%**, 5!/ '5 ) 67 &)*#  )'# '
32.769.609,00 ,  ! 5# '/, 5!/ 21 &)*#  )'# ' 8.258.069,00 ), a 10 &)*# 
)'# ' 24.200.000,00  '   5# *, 5!/.
! 5# &#* +#*#  ' '5 ) 10 &)*#  )'# ' 13.937.631,00  (!
!,'/  !%#* !,'/ ,'*6 &#*6 ', &#*-*#6 (#  ' ').
! 5# *# '5 ) 15 &)*#  )'# ' 7.142.000,00  (*"3)4  6%*
#$/  5().
! 5# '# '5 ) ' &)*#  )'# ' 7.457.587,00 .
'5 ) 12 &)*# ! !,'/, *#*()  () *3*6 (#  ' !'" 
)'# ' 48.148.290,00 .
*  '5   !,  *# '# (! '5 #() *' *)6 ) !%
&4/  &#&#) #)  *'  *  #/ )6 '#  # #) &6'  
*# &',
        &' 2010-2012. #:#  ,'%/ 
',)4 &'5 *# ' &5* &*  #(-!) 5*.
6.  Y  ] 
` ]
!) &, &5* &* ! &' 2007-2010. 5 ) &': '  !#/ +)*
*#*() &)*# $ 5# *%4  ' +/.  ''# ! &':  '#
:'6 +)*6 ##(), &# '# *! ' -&#, &## #, '#
*6 !)'(.
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!() '56 &)*#  &#6' 3#,'%/ &' &  *%4 &'$
' +/. )#* 5*     3#  !() &)*# “ !) *6 !)'(CDP”, # “ 5!5):/  ! &) ' &'3 '(”.
5# &# +#*#
+/ ! !3#6 ! &&# !), &,  *'#6 '# #)  &# +*#.
#3  &)*#:
"( &# / *-'%*"- „ 65#() &#  &5( &*)“- !: *'# ; !# )*# „ *#*() &#“ +, ! *'#  -; # )*# „ # +#*# 
5!5)'#“- *'# W  ;
 ' #, $ ) #4 ' *(&# +/ #" '  !) *! )*# „( 
&5( &*)“ ()"  ^ / *) ,') ) &* #( 5* & ' '5 *'# '
50.000.000,00  ! 5(  )"  /) (, # )*# „''  *!() &5* &*“- ,')
 !: *'# - 50.000.000,00 , 20.000.000,00  ,# , 15.000.000,00 5# '# #). ,# 
*'# '# ',6 :'6 +)*6 ##(), # 15.000.000,00  &# '# #).
'# &%# 3(  ' &5* &*, ' #() ''%/ ! !), &,
&64  * &# 3%4.
 5#  &# '#  4 &6##  +)* '# ! '46   ! *) 
 &' ' 2007-2010. ,' *%4 ! +/ &)*# '5')/ / *!() 
##) **# &%#.
 !() )6 #()  &:/ )6 , ' )-&#, &## 5 )
&#5 5!5)'# +*# !** *, # ) ) *  )-&# &##  '5 
&#&* !() &)*# )-&#, &##  &5( &*).   # ,4# ' 
#)  )'#   *## , ! ,: &5* &*.
*# !# ! +*# &)*# &'#( *6 !)'(   90% 3) 3# 
+/ &)*# 5 *! '*# !/ '# ! *6 5H# 5 *! 5!5):/
*-&6 &#&#*, &)*# '*#()  ',)46 '!.
+/ &)*# )6 #() &' & ') ',#  &# &&# *6
!)'( &*4  &( & !/  )%# &"/ &)*# $, ! &5"/ "'*6
 6 *6 !)'(.
/     (   ,  )   #   -      !  
               
         $
  !    .
!) &, &5* &* 2007-2010. ,' ) & '*#  &5( &*) 3)
&#()  ,4 !) +#*#, &:/ $#, #'' ,:, &5"%/
&' #*#  5" **## &'. ' #,, !5, #6  !!6 ,5
** *! !) &, ) &#  '# ! 5$/ &"'( *!.
 !)  '& 4 5# ,4 '" !()  #/ &!#6 !##  $4
* '5 &#&#* ! &5"%/ #& &', #.
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ОД Л У КУ

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 183. и члана 188. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске - Пречишћени текст
(“Службени гласник Републике Српске”, број 79/07), а након разматрања Приједлога измјена и допуна Развојног
програма Републике Српске, 2010-2012. година, Народна
скупштина Републике Српске, на Тридесет осмој сједници,
одржаној 7. јула 2010. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске обавезује
Владу Републике Српске да изврши измјену постојећих
критеријума пласмана средстава путем Инвестиционоразвојне банке Републике Српске и омогући грађанима
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, као физичким лицима или предузећима чији су власници држављани Републике Српске да, под једнаким условима са осталим грађанима Републике Српске, могу приступити коришћењу
средстава из Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске.
Број: 01-975/10
7. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1104
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08) и члана 5. Закона о извршењу буџета Републике
Српске за 2010. годину (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 115/09), Влада Републике Српске, на
сједници од 22. јула 2010. године, д о н и ј е л а ј е

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у укупном износу од 603.399,17
КМ из Програма социјалног збрињавања радника.
II
Средства из тачке I Одлуке, у износу од 603.399,17 KM,
намијењена су Фонду ПИО РС и користиће се за уплату
доприноса за 114 радника из 61 предузећа, који су
испунили услов за старосну пензију и, у складу са
Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-0121494/08, од 12. јуна 2008. године, пријавили се Фонду ПИО
РС по Јавном позиву до 31. марта 2010. године.
III
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из
буџета Републике Српске са позиције 614100 - Програм
социјалног збрињавања радника, у оквиру Министарства
рада и борачко-инвалидске заштите (организациони код
2058), и то преносом средстава на:
- Фонд ПИО РС, жиро рачун број: 568-403-23000001-35,
код Балкан Инвестмент банке, у износу од 603.399,17 КМ.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство
финансија.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1451/10
22. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
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1105
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08) и члана 5. Закона о извршењу буџета Републике
Српске за 2010. годину (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 115/09), Влада Републике Српске, на
сједници од 22. јула 2010. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у износу од 28.800,00 КМ
Синдикалној организацији “Фруктона” а.д. Бања Лука, на
име једнократне материјалне помоћи за 90 радника, од по
320,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке исплатиће се са
позиције 614400 - средства за подстицај развоја пољопривреде и села, у оквиру Агенције за аграрна плаћања
(организациони код 1552001), преносом средстава на жиро
рачун Синдикалне организације “Фруктона” а.д. Бања
Лука.
III
Задужује се Синдикална организација “Фруктона” а.д.
Бања Лука, као корисник средстава, да достави извјештај о
исплати додијељених средстава радницима, и то у року од
30 дана од дана дознаке истих.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1448/10
22. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

1106
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08) и члана 1. став (2) тачка д) Закона о трезору
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/05 и 92/09),
Влада Републике Српске, на сједници од 22. јула 2010.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА

I
Овом одлуком одобрава се коришћење средстава са
рачуна посебних намјена у износу од 30.000.000,00 КМ
(словима: тридесет милиона конвертибилних марака), а у
циљу измирења доспјелих буџетских обавеза.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се обезбиједити на
терет средстава са посебних рачуна од приватизације
државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв.
еscrow рачун), а дозначиће се на Јединствени рачун
трезора Министарства финансија.
III
Министарство финансија Републике Српске се
обавезује да из остварених текућих прилива изврши
поврат наведених средстава на рачуне посебних намјена
најкасније до 31. децембра 2010. године.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија.
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V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1450/10
22. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

1107
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са Одлуком о суфинансирању пројеката из
области културе Републике Српске у 2010. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 62/10), Влада Републике Српске, на сједници од 15. јула 2010. године,
донијела је

ОД Л У КУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ У 2010. ГОДИНИ “ДЕМО-ФЕСТ”

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 60.000,00
КМ, за суфинансирање пројеката из области културе у
2010. години, са позиције 614800 - програмске активности
културе, у оквиру Министарства просвјете и културе (организациони код 0813).
II
Средства из тачке I ове одлуке, у износу од 60.000,00
КМ, уплатиће се на жиро рачун организатора “Демофест”
д.о.о. број: 552-030-00025309-72, код Hypo Alpe Adria Bank
а.д. Бања Лука, ЈИБ 4403092250000, ПИБ 403092250000.
III
Контролу намјенског утрошка средстава вршиће Министарство просвјете и културе, а трошкови које суфинансира Влада Републике Српске прецизираће се уговором.
За потписивање уговора из претходног става овлашћује се Антон Касиповић, министар просвјете и културе.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Министарство просвјете и културе.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1385/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

1108
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2010. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/09), Влада Републике Српске, на
сједници од 24. јуна 2010. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Народној скупштини Републике
Српске (организациони код 0202), на План утрошка средстава, за период 1. јануар - 31. јул 2010. године, у укупном
износу од 250.000,00 КМ, и то са позиција:
- 821300 - набавка опреме, у износу од 100.000,00 КМ,
- 821600 - реконструкција и инвестиционо одржавање,
у износу од 150.000,00 КМ.
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II
За реализацију ове одлуке задужују се Народна скупштина Републике Српске и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1380/10
24. јуна 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

1109
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 33. став 2. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09), а
у вези са чланом 14. став 3. Правилника о поступку преноса уговора о концесији и преносу власничких права концесионара (“Службени гласник Републике Српске”, број
107/09), Влада Републике Српске, на сједници од 15. јула
2010. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
1. Одобрава се пренос власничких права у концесионом привредном друштву ДОО “Бијеле воде каменолом”
Трново, са досадашњег власника ДОО “Terex inženjering”
Бијељина на стицаоца - новог власника ЦХ д.о.о. Трново.
2. Привредно друштво ЦХ д.о.о Трново и Министарство индустрије, енергетике и рударства закључиће анекс
Уговора о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена на лежишту “Бијеле воде” Трново, у коме ће се
регулисати међусобни односи у погледу рокова за извршење уговора и гаранције за реализацију истог.
3. За потписивање анекса Уговора из тачке 2. овог рјешења овлашћује се министар индустрије, енергетике и рударства Слободан Пухалац.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1392/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

1110
На основу члана 15. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08
и 11/09), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И
УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ
СТАЊЕМ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се предмет, циљеви,
обвезници, методе, технике, поступак и процедуре пописа,
врсте и рокови за извршење пописа, те начини усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза.
Члан 2.
Попис имовине и обавеза врши се у складу са начелима уредног инвентарисања, а посебно са начелима:
а) појединачног обухватања,
б) потпуности,
в) истинитости,
г) узимања у обзир економске својине,
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д) тачног означавања и
ђ) могућности провјере, односно контроле.
Члан 3.
Под усклађивањем књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза подразумијева се усклађивање:
а) физичког стања и књиговодствених вриједности
имовине формираних током обрачунског периода у помоћним књиговодственим евиденцијама (материјалном и робном књиговодству, књизи инвентара, дневнику благајне и
слично) са стварним стањима утврђеним пописом,
б) књиговодствених вриједности имовине и обавеза добијених евидентирањем пословних догађаја до дана пописа у аналитичким евиденцијама потраживања од купаца,
обавеза према добављачима, искоришћених и одобрених
кредита и зајмова, примљених и датих аванса и другог са
њиховим стварним вриједностима утврђеним пописом и
в) вриједности имовине и обавеза утврђених на начин
описан у т. а) и б) овог члана са вриједностима те имовине
и обавеза добијеним примјеном неке од дозвољених метода вредновања различитих од методе историјског трошка
(вриједности утврђене примјеном метода текућег трошка,
дисконтоване вриједности, нето продајне вриједности и
друго).
II - ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И ОБВЕЗНИЦИ ПОПИСА
Члан 4.
(1) Предмет пописа из члана 1. правилника су:
а) имовина у власништву обвезника пописа (у даљем
тексту: обвезник), укључујући и имовину узету под финансијски закуп,
б) имовина која није у његовом власништву, а коју обвезник посједује, користи, којом управља и слично, на
основу закона, уговора, споразума или по неком другом
основу и
в) обавезе које, у складу са прописима којим се регулише област рачуноводства, представљају обавезе обвезника
пописа.
(2) Имовина из става 1. тачка а) овог члана обухвата:
сталну материјалну имовину у власништву или узету под
финансијски закуп, нематеријална улагања, инвестиционе
некретнине, биолошку имовину, дугорочне и краткорочне
финансијске пласмане, залихе, потраживања, готовину, готовинске еквиваленте, дате авансе, активна временска
разграничења и друге имовинске облике у власништву
обвезника пописа.
(3) Имовина из става 1. тачка б) овог члана обухвата
имовину узету под текући (оперативни) закуп, туђу робу
на обради и доради, робу преузету у комисион и консигнацију, туђи материјал на обради и доради, хартије од вриједности ван промета и друге имовинске облике које обвезник
посједује, користи, којима управља и слично, на основу закона, уговора, споразума или по неком другом основу.
(4) Под обавезама, у смислу одредаба из става 1. тачка
в) овог члана, подразумијевају се све дугорочне и краткорочне законске, уговорне, изведене и друге врсте обавеза,
настале, а неизмирене до датума пописа, као и процијењене обавезе (резервисања) и друге обавезе које, у складу са
прописима којим се регулише област рачуноводства представљају обавезе обвезника пописа.
Члан 5.
Циљевима пописа, у смислу одредаба овог правилника,
сматрају се:
а) утврђивање стварног стања имовине и обавеза,
б) утврђивање физичких и вриједносних одступања
између књиговодственог и стварног стања,
в) детаљна анализа узрока утврђених одступања,
г) предлагање поступака и процедура усаглашавања
књиговодственог са стварним стањем,
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д) доношење одлуке о избору адекватних поступака и
процедура усаглашавања књиговодственог са стварним
стањем и
ђ) спровођење одабраних поступака и процедура усаглашавања књиговодственог са стварним стањем имовине
и обавеза.
Члан 6.
(1) У смислу чл. 3. и 15. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (у даљем тексту: Закон) обвезницима пописа из члана 1. овог правилника сматрају се:
а) сва привредна друштва, укључујући друштва за осигурање, микрокредитна друштва, лизинг друштва, инвестиционе фондове, друштва за управљање инвестиционим
фондовима, брокерско-дилерска друштва, берзе и банке,
друге финансијске организације, задруге, те друга профитна и непрофитна правна лица са сједиштем у Републици
Српској (у даљем тексту: Република),
б) правна лица и други облици организовања које је
правно лице са сједиштем у Републици основало у иностранству,
в) организациони дијелови правних лица са сједиштем
изван Републике,
г) корисници прихода буџета Републике, буџета општина и градова и буџетских фондова (буџетски корисници) и
д) самостални предузетници који своје пословне књиге воде по систему двојног књиговодства.
(2) Обвезницима пописа у смислу овог правилника
сматрају се и самостални предузетници и друга физичка
лица која самосталну дјелатност обављају с циљем остваривања профита, а која своје пословне евиденције воде по
систему простог књиговодства у складу са законом.
(3) Правна лица, укључујући и кориснике прихода буџета, која се у складу са законом сматрају обвезницима
припреме и презентације консолидованих финансијских
извјештаја, немају обавезу да врше посебан попис имовине и обавеза за потребе њихове презентације у консолидованим финансијским извјештајима.
(4) У случају из става 3. овог члана обавеза пописа и
усаглашавања књиговодственог са стварним стањем односи се на попис имовине и обавеза које се презентују у појединачним финансијским извјештајима.
III - МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПОПИСА
Члан 7.
(1) Методама пописа у смислу овог правилника сматрају се:
а) метода пописа на одређени дан,
б) метода перманентног пописивања,
в) метода пописа додавањем и одузимањем и
г) метода пописа на основу узорка.
(2) Обвезници пописа својим општим актом донесеним
у складу са одредбама Закона и овог правилника утврђују
методе пописа које одговарају специфичностима пословне
дјелатности коју обављају и карактеристикама имовине и
обавеза које су предмет пописа.
Члан 8.
(1) Под пописом на одређени дан подразумијева се попис започет и окончан на дан пописа, тј. на дан кад се утврђује стварно стање имовине и обавеза.
(2) Пописом на одређени дан сматра се и попис који започиње најраније десет радних дана прије дана на који се
утврђује стварно стање имовине и обавеза, односно који се
завршава најкасније десет радних дана након тога дана.
(3) Осим у дозвољеним случајевима дефинисаним
овим правилником, методом пописа на одређени дан утврђују се стварна стања залиха, сталне материјалне имовине,
инвестиционих некретнина, ситног алата и инвентара, готовине, готовинских еквивалената и других облика имови-
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не коју је могуће пописати примјеном техника пописа из
члана 12. став 1. тачка а) овог правилника.
Члан 9.
(1) Метода перманентног пописивања подразумијева
стално (континуирано) праћење промјена (повећања и смањења) на имовини или обавезама током обрачунског периода у помоћним књиговодственим евиденцијама обвезника
пописа.
(2) Стања имовине и обавеза утврђена на начин из става 1. овог члана сматрају се њиховим књиговодственим
стањима која је на датум пописа неопходно ускладити са
стварним стањима.
(3) Стварна стања имовине и обавеза чије промјене се
у току обрачунског периода прате методом перманентног
пописивања утврђују се примјеном одговарајућих техника
пописа из члана 12. овог правилника.
Члан 10.
(1) Примјена методе пописа додавањем и одузимањем
дозвољена је у случају пописа имовине и обавеза чија
стварна стања објективно није могуће утврдити примјеном
метода из чл. 8. и 9. овог правилника.
(2) Попис методом из става 1. овог члана подразумијева претходно утврђивање стварног стања имовине и обавеза на одређени дан који је различит од дана утврђеног на
начин као у члану 8. ст. 1. и 2. овог правилника, а затим
прилагођавање тако утврђеног стварног стања документованим повећањима и смањењима имовине и обавеза у периоду који не може бити дужи од једног календарског мјесеца, рачунајући од дана кад је утврђено стварно стање.
(3) Обвезник пописа који током обрачунског периода
примјењује методу перманентног пописивања имовине и
обавеза може донијети одлуку да попис изврши примјеном
методе додавања и одузимања.
Члан 11.
(1) Метода пописа на основу узорка подразумијева
процјену вриједности предмета пописа као цјелине на
основу процјене вриједности репрезентативног узорка узетог са предмета пописа.
(2) Примјена методе из става 1. овог члана дозвољена
је само у изузетним случајевима, за које се може доказати
да примјена неке друге методе пописа објективно није могућа или сврсисходна, као што је попис залиха помоћног
материјала састављен од великог броја елемената мале
вриједности.
(3) Попис методом узорка обавезно се спроводи кроз
четири фазе, које обухватају:
а) процјену обима предмета пописа као цјелине,
б) избор величине узорка који се сматра репрезентативним,
в) процјену вриједности одабраног репрезентативног
узорка и
г) процјену вриједности предмета пописа као цјелине
на основу процјене вриједности одабраног репрезентативног узорка.
(4) Обвезник пописа својим општим актом, у складу са
овим правилником, утврђује околности под којима је могуће примијенити методу узорка, прецизно дефинише карактеристике имовине чију вриједност је сврсисходно пописивати на тај начин, начин утврђивања репрезентативног
узорка (методе узорковања), те начин процјене вриједности узорка и предмета пописа као цјелине.
Члан 12.
Техникама пописа имовине и обавеза, у смислу овог
правилника, сматрају се:
а) мјерење, вагање, бројање и други слични поступци
погодни за утврђивање стварног физичког стања имовине
изражене у основним мјерним јединицама, као што су комад, килограм, литар, метар дужни и друго,
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б) пренос података о стању имовине и обавеза са документације која одражава екстерну потврду (конфирмацију)
њиховог стварног стања (изводи пословних банака о стању
и промјенама на банковним рачунима, конфирмације салда
потраживања и обавеза достављених од стране купаца и
добављача, изводи из земљишних и катастарских евиденција, изводи из регистра хартија од вриједности и друго),
в) процјена физичког стања имовине која објективно не
може бити пописана поступцима наведеним у тачки а)
овог члана, као што је процјена количине камена, пијеска,
шљунка и сличних агрегата, дрвећа у шуми и индустријским плантажама, рибе у рибњаку, руде у руднику и слично,
г) процјена стварне производне цијене коштања залиха
учинака,
д) процјена вриједности имовине и обавеза које се за
потребе презентације у финансијском извјештају обвезника пописа не вреднују методом историјског трошка и
ђ) процјена суме издатака неопходних за измирење
обавеза које на дан пописа припадају обвезнику пописа
(резервисања, обавезе за порез на добит и др.).
IV - ПОСТУПАК И ПРОЦЕДУРЕ ПОПИСА
Члан 13.
(1) За организацију и правилност пописа имовине и
обавеза одговорно је лице које обвезника заступа у правном промету са трећим лицима, односно самостални предузетник или друго физичко лице које самосталну дјелатност обавља с циљем остваривања профита.
(2) Начин образовања и број сталних или повремених
комисија за попис имовине и обавеза обвезници пописа
утврђују својим општим актом.
Члан 14.
(1) У комисију за попис не могу бити именована лица
која рукују имовином, односно која су материјално задужена том имовином, лица која су овлашћена да одлучују о набавци, утрошку, продаји, плаћању и другим поступцима на
основу којих долази до повећања или смањења стања имовине и обавеза у току периода, њихови непосредни руководиоци, као ни лица која воде евиденцију о промјенама на
имовини и обавезама које су предмет пописа.
(2) Изузетно, у малом правном лицу или код предузетника и других физичких лица која обављају самосталну
дјелатност са циљем остваривања профита, попис имовине и обавеза може да изврши једно лице.
Члан 15.
(1) Лица која рукују имовином и њихови непосредни
руководиоци дужни су да, најкасније до дана одређеног за
почетак пописа, изврше неопходне припремне радње ради
што лакшег, бржег и правилнијег пописа имовине.
(2) Припремне радње из става 1. овог члана обухватају:
а) физичко уређење складишта и других мјеста гдје се
налази имовина обвезника, сортирање материјалних добара према врсти, квалитету, физичком стању и слично,
б) омогућавање физичког приступа свим количинама и
врстама имовине која се пописује,
в) припрему и довођење специфичних материјала или
робе који се складиште у ринфузи (житарица, камена,
шљунка, пијеска, угља, жељезне и других руда, глинице,
глине, сијена итд.) у стање погодно за попис,
г) провјеру и, уколико је то неопходно, поновно означавање предмета пописа етикетама, декларацијама, бар-кодовима или другим прописаним ознакама,
д) издвајање похабаних, покварених, сломљених и на
други начин оштећених или уништених предмета пописа
без или са умањеном употребном вриједношћу,
ђ) издвајање нефункционалног инвентара, опреме и
слично и
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е) друге припремне радње којима се обезбјеђује да попис имовине буде окончан квалитетно и у роковима утврђеним за попис.
(3) У смислу одредаба овог правилника, припремним
радњама за попис сматрају се и преглед, провјера, ажурирање, комплетирање, сортирање и други одговарајући поступци са екстерном или интерном документацијом на
основу које је могуће утврдити стварно стање обавеза, као
и имовине која се не пописује техникама пописа из члана
12. став 1. т. а) и в) овог правилника (конфирмације салда
потраживања и обавеза, записници пореских и других контролних органа, акти органа управе, елаборати о процјени
вриједности, судска рјешења, итд.).
(4) Обвезник пописа својим општим актом утврђује одговорност појединих лица за адекватно и благовремено
спровођење процедура из претходног става.
Члан 16.
Поступак пописа започиње издавањем рјешења о формирању једне или више пописних комисија, укључујући и
централну пописну комисију ако је општим актом обвезника предвиђено њено формирање, а завршава доношењем
одлуке о избору адекватних поступака и процедура усаглашавања књиговодственог са стварним стањем.
Члан 17.
(1) Комисија за попис дужна је да прије почетка пописа сачини план рада.
(2) Прије почетка пописа комисији за попис могу се дати подаци о номенклатурним бројевима, називима, врстама и јединицама мјере за имовину која је предмет пописа,
подаци о називима купаца и добављача са којима је обвезник пописа ступао у дужничко-повјерилачке односе, пословним банкама код којих има отворене рачуне, одобрене
кредите и сл., као и други подаци који комисији за попис
могу да олакшају рад, осим података из става 3. овог члана.
(3) Комисији за попис није дозвољен приступ књиговодственим подацима о количинама и вриједностима имовине и обавеза које су предмет пописа прије сачињавања
пописних листи из става 4. овог члана и њиховог достављања на овјеру лицу из члана 13. став 1. овог правилника, односно лицу које он за то овласти.
(4) У зависности од коришћених метода и техника пописа, за сваку категорију имовине и обавеза која је предмет
пописа, сачињавају се одвојене пописне листе у најмање
два примјерка, од којих један обавезно остаје у архиви обвезника пописа.
(5) На пописне листе из става 4. овог члана уносе се подаци о стварним количинама (ако је примјенљиво) и стварним вриједностима по врстама имовине и обавеза које су
предмет пописа.
(6) Подаци о имовини и обавезама чије стварно стање
на дан пописа није могуће утврдити уписују се на посебне
пописне листе.
(7) Правно лице, обвезник пописа, дужно је да у напоменама уз финансијске извјештаје презентује сва неусаглашена салда имовине и обавеза на дан пописа, као и разлоге због којих усаглашавање књиговодственог са стварним
стањем није извршено.
(8) Са радњама из члана 18. овог правилника комисија
за попис може да започне тек након што лице из члана 13.
став 1. овог правилника, или лице које за то има овлашћење дато од стране лица из члана 13. став 1. овог правилника, овјери све запримљене примјерке пописних листи (што
укључује навођење тачног датума њиховог пријема и овјере, те потпис овлашћеног лица на пописним листама) и један примјерак, уз обавезну примопредају, врати пописној
комисији на даље поступање.
Члан 18.
(1) Осим радњи из члана 17. ст. 5. и 6. овог правилника, рад комисије за попис, у мјери у којој је то примјенљиво на конкретне категорије имовине и обавеза, обухвата:
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а) унос у пописне листе количина имовине преузетих
из одговарајућих књиговодствених евиденција,
б) утврђивање количинских разлика између књиговодственог и стварног стања имовине,
в) унос цијена по јединици мјере пописане имовине,
г) процјену вриједности имовине која се за потребе
презентације у финансијским извјештајима не вреднује по
историјском трошку,
д) пренос података о стањима имовине и обавеза преузетих са документације која одражава екстерну потврду
стања,
ђ) процјену суме издатака неопходних за измирење
обавеза у наредном периоду,
е) утврђивање вриједносних разлика између књиговодственог и стварног стања пописане имовине и обавеза,
ж) састављање извјештаја о извршеном попису и
з) друге радње од значаја за квалитетно и благовремено окончање пописа.
(2) Уз сагласност лица из члана 13. став 1. овог правилника, комисија за попис из става 1. овог члана у свом раду
може да користи услуге лица која су стручно оспособљена
да изврше процјену вриједности имовине и обавеза.
Члан 19.
Имовина која на дан пописа није затечена код правног
лица (имовина на путу, имовина дата на послугу, зајам, чување, поправку, под оперативни закуп и сл.) уноси се у посебне пописне листе на основу вјеродостојне књиговодствене документације, осим ако, до дана окончања пописа,
од лица код кога се та имовина налази нису примљене одговарајуће пописне листе.
Члан 20.
(1) Извјештај о извршеном попису минимално треба да
садржи:
а) податке о датуму почетка и завршетка пописа, као и
о времену утрошеном по појединим фазама пописа,
б) податке о стручној и професионалној квалификацији, као и о радном ангажману лица ангажованих на попису,
в) упоредни преглед стварног и књиговодственог стања
пописане имовине и обавеза,
г) преглед количинских и вриједносних разлика између
стварног и књиговодственог стања,
д) преглед књиговодствених вриједности имовине и
обавеза чија стварна стања на дан пописа нису утврђена,
са одговарајућим образложењима,
ђ) примједбе и објашњења о утврђеним разликама лица која рукују имовином, односно која су задужена материјалним и новчаним вриједностима и
е) примједбе и приједлоге комисије за попис.
(2) Извјештај из става 1. овог члана комисија за попис
доставља надлежном органу обвезника најкасније мјесец
дана прије дана истицања рока за припрему и презентацију годишњег финансијског извјештаја, односно најкасније
мјесец дана по извршеном попису у току године.
(3) За тачност и истинитост пописа и извјештаја о попису одговорни су чланови комисије за попис.
Члан 21.
(1) Извјештај о попису из члана 20. овог правилника
разматра се од стране надлежног органа обвезника, обавезно у присуству предсједника комисије за попис и лица коме је повјерено вођење пословних књига и састављање финансијских извјештаја.
(2) Орган из става 1. овог члана:
а) разматра примједбе и одлучује о приједлозима комисије за попис,
б) одлучује о спровођењу процедура и начинима утврђивања узрока одступања између књиговодственог и
стварног стања имовине и обавеза и
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в) одлучује о начину отклањања утврђених разлика између стања имовине и обавеза утврђених пописом и њиховог књиговодственог стања, укључујући и начин надокнађивања мањкова, расходовање неупотребљивих средстава,
отпис и исправку вриједности сумњивих и спорних потраживања, отпис застарјелих обавеза и др.
(3) По окончању процедура из претходног става, извјештај о извршеном попису, заједно са пописним листама и
одлукама надлежног органа, доставља се на књижење лицу коме је повјерено вођење пословних књига и састављање финансијских извјештаја.
V - ВРСТЕ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОПИСА И
ПОСТУПЦИ УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ
СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ
Члан 22.
(1) Према времену извршења, попис имовине и обавеза може бити:
а) редовни,
б) ванредни,
в) континуирани и
г) попис у специфичним околностима.
(2) Редовни попис обавља се најмање једном годишње,
с циљем утврђивања стварног стања имовине и обавеза на
дан састављања годишњих финансијских извјештаја.
(3) Организовање и спровођење ванредног пописа
условљено је одређеним околностима као што су промјена
цијена залиха, примопредаја између материјално задужених лица, ванредне околности као што су крађа, поплава,
уништење ствари и др.
(4) Континуирани (перманентни) попис подразумијева
стално (континуирано) праћење промјена (повећања и смањења) на имовини или обавезама током обрачунског периода у помоћним књиговодственим евиденцијама обвезника
пописа.
(5) Под пописом у специфичним околностима подразумијева се попис у случају оснивања обвезника, отварања, у
току и код закључења ликвидационог или стечајног поступка, попис у случају статусних и промјена правне форме обвезника и сл.
Члан 23.
(1) Према обухвату, попис имовине и обавеза може бити:
а) потпуни и
б) дјелимични.
(2) Потпуним пописом обухватају се комплетна имовина и обавезе обвезника пописа.
(3) Дјелимични попис подразумијева попис дијелова
имовине или обавеза или попис организован по појединим
организационим дијеловима обвезника пописа (одјељењу,
потрошачкој јединици, пословној јединици, филијали, продавници, складишту и сл.).
Члан 24.
За прецизно утврђивање рокова у којима, у складу са
чланом 16. овог правилника, треба спровести комплетан
поступак пописа одговорна су лица из члана 13. став 1.
овог правилника.
Члан 25.
(1) Усклађивање књиговодственог са стварним стањем
пописане имовине и обавеза врши се одговарајућим поступцима утврђеним у ставу 2. овог члана правилника, у
зависности од утврђених узрока неслагања између књиговодственог и стварног стања.
(2) Поступци из става 1. овог члана обухватају:
а) исправке грешака у случајевима кад су пописом
идентификовани погрешно прокњижени пословни догађаји, пословни догађаји прокњижени на основу невјеродо-

23.07.2010.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

стојне књиговодствене документације или пословни догађаји за које је утврђено да се нису десили до датума пописа,
б) евидентирање идентификованих, а непрокњижених
пословних догађаја насталих до датума пописа,
в) евидентирање идентификованих, а непрокњижених
пословних догађаја који се односе на догађаје након датума пописа, ако се, у складу са релевантним рачуноводственим прописима, ради о корективним пословним догађајима,
г) евидентирање утврђеног, а неевидентираног кала,
растура, квара и лома на имовини која по својим особинама или због техничко-технолошких специфичности пословног процеса код обвезника подлијеже таквим облицима губитака,
д) отпис застарјелих и других неизмирених обавеза за
које је утврђено да неће довести до одлива готовине или
других економских користи с циљем њиховог измирења,
ђ) отпис и исправку вриједности сумњивих и спорних
потраживања,
е) евидентирање обрачунатих курсних разлика, нереализованих добитака или губитака на финансијској имовини и финансијским обавезама и
ж) друге поступке, у складу са законом.
(3) Усклађивање књиговодственог са стварним стањем
евидентирањем мањкова и вишкова, по правилу, врши се
само у случајевима када примјеном неког од других поступака из претходног става није могуће отклонити суштински узрок утврђеног неслагања.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/00).
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.15/020-758/2010.
22. јуна 2010. године
Бања Лука

Министар,
Александар Џомбић, с.р.

1111
На основу члана 69. ст. 1. и 2. и члана 88. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 11/09) и Одлуке Владе Републике
Српске о давању сагласности на План утрошка средстава
за текуће помоћи у 2010. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 56/10), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УТРОШКУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛЕДА У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ
СТРУЧНИХ УСЛУГА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Члан 1.
Овим правилником Агенцији за пружање стручних
услуга у пољопривреди (у даљем тексту: Агенција) одређује се начин утрошка новчаних средстава за постављање
огледа, а према Плану утрошка средстава за текуће помоћи - остале помоћи појединцима - огледи, пројекти.
Члан 2.
Новчана средства предвиђена Планом утрошка средстава из члана 1. овог правилника Агенција ће користити
за постављање огледа, и то за сљедеће врсте трошкова:
а) закуп земљишта,
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б) набавке репроматеријала (сјемена, ђубрива, средстава за заштиту биља и сл.),
в) услуге за коришћење механизације (за основну обраду земљишта, припрему, сјетву, жетву, превоз и друге трошкове коришћења механизације),
г) лабораторијска испитивања,
д) ангажовања радне снаге за привремене и повремене
послове и
ђ) представљања резултата огледа и манифестација.
Члан 3.
За постављање огледа из члана 2. овог правилника и
праћење утрошка средстава надлежна је Агенција.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о утрошку новчаних средстава за постављање
огледа у Агенцији за пружање стручних услуга у пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/09).
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-12439/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.

1112
На основу члана 14. став 20. и члана 82. став 1. тачка и)
Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, број 42/08) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, САДРЖАЈУ И ОБЛИКУ
УВЈЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за издавање,
садржај и изглед обрасца Увјерења о здравственом стању
животиња у унутрашњем промету (у даљем тексту: Увјерење) и начин издавања, евиденције, извјештаји и обрачун
прикупљених средстава од издатих увјерења.
Члан 2.
(1) Увјерење је јавна исправа која садржи сљедеће:
а) назив одговорне институције која штампа, дистрибуира и издаје увјерења:
1) текст: “Босна и Херцеговина, Република Српска,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Ресор ветеринарске службе”,
2) грб Републике Српске,
3) ознаку серије и серијски број Увјерења,
4) податке о овлашћеној ветеринарској организацији
која издаје Увјерење (назив, адреса, јединствени идентификациони број);
б) податке које под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу даје власник, односно држалац животиње:
1) податке о власнику или држаоцу животиње (име и
презиме или назив, адреса, број личне карте),
2) мјесто боравка животиње и шифру или број имања,
3) податке о животињи (врста, број грла, пол, старост категорија, број ушне маркице - обавезно за говеда, свиње,
овце и козе), број пасоша (обавезно за говеда), поријекло
животиње (властити узгој од рођења животиње - ВУ, купљено на домаћем тржишту - КУ, увезено - УВ), посебне
ознаке на животињама (за рибе, пчеле и пужеве - подаци о
амбалажи),
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4) увјерењем је предвиђено да се може уписати шест
грла говеда (14 знакова на ушним маркицама), а 12 свиња,
оваца или коза (седам бројева на ушним маркицама, што се
уписује у двије колоне раздвојене дебљом усправном линијом),
5) раније издато увјерење о купљеним животињама (датум, број, назив ветеринарске организације која га је издала),
6) документацију о увезеним животињама,
7) изјаву о преузетом и попуњеном “Ц” обрасцу о кретању животиња (само за говеда),
8) напомену: власник, односно држалац животиње
изјављује да животиње током посљедње четири недјеље
нису лијечене, нити им је давана храна у којој је било лијекова, као ни стимулатора раста, нити протеина животињског поријекла, осим рибљег брашна и
9) потпис власника животиње;
в) податке из евиденције ветеринарске службе:
1) вакцинисање (датум, врста заразне болести, врста и
ознака вакцине - серија, произвођач вакцине),
2) дијагностичко испитивање (датум, врста испитивања, резултат претраге, назив дијагностичке лабораторије),
3) лијечење животиње на које се односи Увјерење;
г) текст Увјерења треба да садржи:
1) правни основ за издавање,
2) назив: “Увјерење о здравственом стању животиња”,
3) изјаву овлашћеног ветеринара,
4) рок важења Увјерења,
5) податке о наплаћеној такси (број животиња, цијена,
ПДВ, укупна сума) у складу са прописом који уређује висину таксе за увјерења о здравственом стању животиња,
6) број протокола за Увјерење, датум, општина, мјесто,
печат, потпис и факсимил, суви жиг Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, издавач и напомена.
(2) Увјерење се издаје на обрасцу који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
(3) Увјерење се може издати:
а) ако власник или држалац животиње наведе све податке и то својеручно потпише,
б) ако постоје докази о извршеним превентивним мјерама и дијагностичким испитивањима прописаним Законом о ветеринарству у Републици Српској (у даљем тексту:
Закон), односно прописом донесеним на основу Закона и
в) ако су говеда, овце, козе, коњи и свиње претходно
идентификовани (обиљежени прописаним ушним маркицама или тетовир бројевима).
(4) Увјерење се не може третирати као робни документ
(као отпремница или фактура).
Члан 3.
(1) Да би се спријечила злоупотреба увјерења прописаног овим правилником и ради контроле издавања, образац
Увјерења штампа се искључиво у овлашћеној штампарији,
коју по спроведеном јавном конкурсу изабере Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем
тексту: Министарство).
(2) Ресор ветеринарске службе Министарства издаваће
и вршити дистрибуцију блокова Увјерења само регистрованим ветеринарским организацијама којима је овлашћење
за издавање Увјерења издало Министарство.
(3) О набављеним, односно издатим блоковима Увјерења Ресор ветеринарске службе Министарства дужан је да
води евиденцију.
(4) Сваки блок Увјерења овјерава Ресор ветеринарске
службе Министарства.
(5) Увјерење се штампа на формату 280 mm х 210 mm
и морају бити повезана у блокове од по 150 индигованих
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листова (50 оригинала текста плаве боје, 50 копија текста
смеђе боје и 50 копија текста црне боје).
(6) Блокови су повезани са горње стране перфорацијом
за искидање, тако да откинути лист обрасца Увјерења буде
величине 280 mm х 210 mm.
(7) Попуњени оригинал Увјерења даје се власнику животиње, прва копија (текст смеђе боје) доставља се Министарству, а друга копија остаје у блоку и чува се у ветеринарској организацији заједно са евиденцијом о издатим
увјерењима, најмање три године од дана издавања посљедњег увјерења из блока.
(8) У случају погрешног попуњавања Увјерења, сва три
примјерка морају остати повезана у блоку (не треба да се
искидају) и дијагонално прецртана ријечју: “НЕВАЖЕЋИ”.
(9) Свако увјерење означено је серијом и седмоцифреним бројем обрасца, које унутар серије почиње бројем три.
(10) Свако оригинално увјерење заштићено је сувим
печатом Министарства.
Члан 4.
(1) Све животиње: копитари, папкари, пернате животиње, кунићи, рибе из узгајалишта, пчеле, дивљач, пси и мачке у унутрашњем промету морају обавезно бити праћени
са увјерењем о здравственом стању животиња, а за говеда
и са попуњеним “Ц” обрасцем о кретању животиња.
(2) Увјерење се издаје на захтјев власника или држаоца
животиња за које се овлашћеној ветеринарској организацији плаћа такса из члана 2. став 1. тачка в) подтачка 5).
(3) Захтјевом се сматра попуњен дио Увјерења, који
потписује власник, односно држалац животиње.
(4) Издавање Увјерења врши овлашћена ветеринарска
организација, за животиње које су сa њеног епизоотиолошког подручја, само ако су испуњени услови прописани
овим правилником, а потписује га овлашћени ветеринар,
као и организације, уз чији потпис је обавезно факсимилом
утиснуто његово име и презиме и овјерено јасно видљивим
жигом овлашћене ветеринарске организације.
(5) Образац Увјерења попуњава се читко штампаним
словима, хемијском оловком.
(6) На оригиналу Увјерења треба писати тако да на обје
индиговане копије остане видљив и читак отисак.
(7) За тачност унесених података о власнику и животињи одговара власник или држалац животиње, а потписани
ветеринар овлашћене ветеринарске организације за спроведене ветеринарске мјере и здравствено стање животиње.
(8) Овлашћени ветеринар не смије да изда нити да потврди празно или недовољно попуњено Увјерење, као ни
да изда и потврди Увјерење које се односи на животиње које нису са његовог епизоотиолошког подручја, на којима
нису спроведене прописане мјере здравствене заштите, које му нису познате из његове праксе, које није прегледао
или када основано посумња да неки од података које је дао
власник није тачан.
Члан 5.
(1) Увјерење се издаје за сваку животињу посебно (појединачно увјерење) или за више животиња исте врсте и
категорије ако припадају истом власнику (групно увјерење).
(2) Ако је број животиња већи од броја предвиђених редова у Увјерењу, попуниће се сљедећи образац Увјерења са
свим подацима као и претходни.
(3) Животиње се у Увјерењу исказују у броју грла,
осим риба из узгајалишта и пужева, који се исказују у килограмима, а пчеле бројем кошница.
(4) Појединачна и групна увјерења за копитаре и папкаре издају се само ако су животиње означене, при чему се
користе ознаке: за копитаре - жиг на врату, буту, копиту,
длакорез или детаљан опис природних ознака; за свиње,
овце и козе - ушна маркица са бројевима (преузета у Ветеринарском институту Републике Српске “Др Васо Бутозан”
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у Бањој Луци или у Ветеринарском заводу у Бијељини), за
говеда - ушне маркице са бројевима преузете од Агенције
за обиљежавање животиња у БиХ посредством Канцеларије за унос података у Републици Српској (у даљем тексту:
КУП).
Члан 6.
(1) Регистрација имања на којима се држе говеда, идентификација и контрола кретања говеда спроводи се у складу са прописом који уређује област означавања животиња
и шему контроле кретања животиња у Босни и Херцеговини, а спроводе је: Агенција за означавање животиња у Босни и Херцеговини (обезбјеђивање ушних маркица, свих
потребних образаца и вођење централне базе података),
КУП и овлашћене ветеринарске организације, у складу са
рјешењима које им издаје Министарство.
(2) Дистрибуција образаца, ушних маркица и пасоша за
све категорије говеда врши се преко КУП-а.
(3) Идентификацију свих категорија говеда и апликацију ушних маркица врше регистроване и овлашћене ветеринарске организације.
(4) За свако кретање говеда, осим Увјерења, мора се попунити и “Ц” образац о кретању животиња, а попуњава га
ветеринар који попуњава и Увјерење.
(5) Један примјерак “Ц” обрасца остаје ветеринару (доставља га у КУП), а власнику говеда даје три, од којих ће,
након продаје, један примјерак оставити себи, а два дати
купцу, који ће животиње пријавити свом ветеринару и њему предати један примјерак обрасца (за доставу у КУП), а
један задржати за себе.
Члан 7.
(1) Промет свиња, оваца и коза, односно свако напуштање сталног мјеста боравка може се вршити под условом да су животиње означене искључиво ушним маркицама са заштићеним угравираним ријечима: “ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”.
(2) Дистрибуцију и регистар издатих ушних маркица за
свиње (жуте боје) и за овце и козе (бијеле боје) врше Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” у
Бањој Луци и Ветеринарски завод у Бијељини, искључиво
регистрованим и овлашћеним ветеринарским организацијама од Министарства, за животиње које су са њиховог
епизоотиолошког подручја.
(3) Увјерење се може издати само ако су испуњени сви
услови за издавање, и то:
а) да су животиње обиљежене прописаним ушним маркицама,
б) да су свиње вакцинисане најмање седам дана прије
издавања Увјерења,
в) да су код оваца и коза спроведене прописане дијагностичке мјере и
г) да је власник навео и потписао све податке предвиђене у обрасцу Увјерења.
Члан 8.
(1) Увјерење важи пет дана од дана издавања, осим
Увјерења за пчеле, које важи три мјесеца.
(2) Важење Увјерења продужава се на полеђини Увјерења читко, штампаним словима или штамбиљем, гдје се
уписују подаци из евиденције коју води регистрована и
овлашћена ветеринарска организација, као и при издавању
Увјерења уз клаузулу “Продужава се важење увјерења”, са
уписаним датумом, називом општине и мјеста издавања,
службеним печатом регистроване и овлашћене ветеринарске организације, потписом овлашћеног ветеринара за
издавање увјерења и његов штампани факсимил.
(3) Важење Увјерења може се продужити само једном,
на три дана од дана истека првог периода важења, уз услов
да се здравствени статус животиња на који се Увјерење односи није у међувремену промијенио.
(4) Продужење Увјерења се не наплаћује.
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Члан 9.
(1) На основу претходно издатог Увјерења, издавање
новог Увјерења обавља се у сљедећим случајевима:
а) ако се на основу постојећег групног увјерења издају
увјерења новим власницима за мањи број животиња или
појединачна увјерења, али у року важења постојећег Увјерења и
б) ако је промијењена категорија животиње, али у року
важења постојећег Увјерења.
(2) Из групног увјерења могу се отписати само животиње које су: отуђене (поклон, продаја и сл.), заклане, угинуле, убијене или нестале, што својим потписом и факсимилом овјерава овлашћени ветеринар.
(3) Није допуштено на основу појединачних увјерења
различитих власника издавати ново групно увјерење.
Члан 10.
(1) Дупликат Увјерења издаје се само ако је увјерење
толико оштећено да је постало неупотребљиво.
(2) Оштећено Увјерење чува се у блоку Увјерења са копијом издатог дупликата.
(3) На дупликату Увјерења уписује се црвеном хемијском оловком или ставља ознака печатом: “ДУПЛИКАТ”.
(4) За издавање дупликата Увјерења плаћа се надокнада иста као и за претходно Увјерење.
Члан 11.
(1) Приликом купопродаје животиња, нови власник
или држалац животиња дужан је да за купљену животињу
на подручју гдје је обављена купопродаја, у овлашћеној ветеринарској организацији, затражи пренос Увјерења на
своје име.
(2) Пренос на друго име обавља се на полеђини Увјерења и наплаћује се у висини 50% од таксе за издавање Увјерења за ту врсту животиње.
(3) Приликом прегледа животиња при утовару, уз издата увјерења издаје се и Потврда о здравственом стању пошиљке животиња која се отпрема превозним средствима у
унутрашњем промету на обрасцу ВС-40/1-2 у којој се, поред броја, врсте и тежине, мјеста утовара, превозног средства, пошиљаоца и примаоца, потврђује да у погледу прописаних ветеринарско-санитарних услова за њену отпрему
нема сметњи.
(4) Превозно средство се мора дезинфиковати прије
утовара, а овлашћена ветеринарска организација издаје
увјерење о извршеној дезинфекцији возила које прати пошиљку.
(5) Подаци о прегледу при истовару или претовару уписују се на полеђини Потврде о здравственом стању пошиљке животиња.
Члан 12.
(1) У клаоницама, након обављеног клања, Увјерење се
поништава на предњој страни утискивањем ријечи: “ПОНИШТЕНО”.
(2) Слова текста не смију бити мања од 3 cm.
(3) На поништено Увјерење животиње која је заклана,
на предњој страни у десном горњем савијеном углу уписују се датум клања и редни број под којим је животиња уведена у књигу о прегледу за клање, као и поништене ушне
маркице.
(4) Поништена увјерења чувају се три године у архиви
клаонице, након чега се комисијски уништавају.
Члан 13.
(1) Ако животиње које се налазе у промету немају Увјерење или идентификационе ознаке и пратећу документацију за отпрему превозним средствима у унутрашњем промету, а потичу из другог епизоотиолошког подручја, ветеринарски инспектор наређује упућивање у најближи одређени карантински објекат у којем је могуће прихватање.

30

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

(2) Животиње ће бити задржане у карантину, гдје ће бити подвргнуте свим потребним лабораторијским тестовима, на основу којих би ветеринарски инспектор могао
искључити сваку сумњу да је изузета животиња преносник
неке заразне болести, и у складу са резултатима наредити
затварање карантина, издавање увјерења и идентификацију изузетих животиња.
(3) Све трошкове карантина, лабораторијских претрага
и обављање ветеринарских услуга за вријеме трајања карантина плаћа власник изузетих животиња.
(4) Изузетно од става 1. овог члана, животиње које спадају у групу животиња за клање могу се, након извршених
лабораторијских претрага и уредних налаза, упутити на
клање.
Члан 14.
Овлашћена ветеринарска организација дужна је да организује издавање Увјерења за своје епизоотиолошко подручје тако да их власник или држалац животиње може добити сваког радног дана у редовно радно вријеме.
Члан 15.
Извјештај о издатим увјерењима је штампани Образац
II, у којем су овлашћене ветеринарске организације дужне
да мјесечно воде број издатих увјерења по врстама и категоријама животиња.
Члан 16.
Обрачун прикупљених средстава од надокнада за издата увјерења је штампани Образац II и дужне су да га воде
овлашћене ветеринарске организације и обрачунавају једном мјесечно, а достављају најкасније до 15. у мјесецу за
протекли мјесец.
Члан 17.
(1) Извјештај о издатим увјерењима, са копијама (смеђе боје) из Увјерења и обрачун о прикупљеним средствима
и уплатама овлашћене ветеринарске организације дужне
су да шаљу Министарству - Ресор ветеринарске службе,
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једном мјесечно до петнаестог у мјесецу за протекли мјесец, уз слање обавезних признаница уплаћених средстава
у буџет Републике Српске.
(2) Образац II налази се у Прилогу овог правилника и
чини његов саставни дио.
Члан 18.
(1) Контролу издавања Увјерења, сакупљања и употребе средстава врши ветеринарска инспекција.
(2) Увјерења из серије Ц, која се још налазе у употреби,
користиће се најдуже 30 дана од дана ступања на снагу
овог правилника, након чега ће се замијенити новим заштићеним обрасцем Увјерења из серије Д.
(3) Злоупотреба издавања Увјерења биће кажњавана
одузимањем права и овлашћења за издавања увјерења и
укидањем овлашћења за спровођење обавезних ветеринарских мјера на ветеринарско-епизоотиолошком подручју које им је рјешењем Министарства додијељено.
(4) Цјелокупан предмет о злоупотреби биће прослијеђен Ветеринарској комори Републике Српске на поступање
у складу са њеним статутом.
(5) Свако фалсификовање увјерења кажњиво је по Кривичном закону Републике Српске.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о обрасцу увјерења о здравственом стању животиња у унутрашњем промету, начину издавања, евиденцији, извјештају и обрачуну прикупљених средстава
(“Службени гласник Републике Српске”, број 90/06).
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-12339/10
14. јула 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
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На основу члана 29. став 3. и члана 77. став 5. Закона о
шумама (“Службени гласник Републике Српске”, број
75/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА
КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА И
НАЧИНУ САКУПЉАЊА ЊИХОВИХ НАДОКНАДА

Члан 1.
У Правилнику о условима коришћења осталих шумских производа и начину сакупљања њихових надокнада
(“Службени гласник Републике Српске”, број 8/10), у Прилогу 2. ЛИСТА ВРСТА КОЈЕ СУ ЗАБРАЊЕНЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, послије ријечи: “Копнени пуж (Helix pomatia L.)
забрана сакупљања у периоду од 1. јануара до 30. јуна текуће године” додају се ријечи:
“Благајев ликовац (Daphne blagayana Freyer),
Босанска перуника (Iris reichenbachii Heuff. var. bosniaca G. Beck),
Длакави планински слеч (Rhododendron hirsutum L.) и
Хрватска сибиреја (Sibiraea croatica Degen)”.
Члан 2.
Досадашњи Прилог 3. замјењује се новим Прилогом 3.
и чини саставни дио овог правилника.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-11788/10
6. јула 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
Прилог 3.

ПРИВРЕМЕНА ЛИСТА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ
ПРОИЗВОДА НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНО
САКУПЉАЊЕ
Базга црна, зова црна (Sambucus nigra L.),
Бијели сљез (Althaea officinalis L.),
Боквица широколисна (Plantago media L.),
Боквица усколисна (Plantago lanceolata L.),
Боровица, клека, вења, смрeка (Juniperus communis L.),
Боровница (Vaccinium myrtilus L.),
Бреза (Betula pendula Roth.),
Брусница (Vaccinium vitis-idaea L.),
Велебиље (Atropa belladonna L.),
Вријесак, чубар (Satureja montana L.),
Гавез (Symphytum officinale L.),
Гладиола (Gladiolus illyricum L.),
Глог бијели (Crataegus monogyna Jacq. s. lato),
Глог црвени (C. oxyacantha L.),
Горка трава, црвени кантарион (Gentiana centaurium
L.),
Госпина, богородична трава, жути кантарион (Hypericum perforiatum L.),
Дан и ноћ (Viola tricolor L.),
Дивља, шумска јабука (Malus sylvestris Miller),
Дивизма (Verbascum spp.),
Дивља ружа (Rosa canina L.),
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Дивљи бадем, бебијев бадем (Prunus webii (Spach) Vierh.),
Дријен, дрен (Cornus mas L.),
Ђурђица, ђурђевак (Convallaria majalis L.),
Зечији трн (Ononis spinosa L.),
Зова (Sambucus nigra L.),
Имела бијела (Viscum album L.),
Јагорчевина (Primula vulgaris (L.) Huds),
Јагода шумска (Fragaria vesca L.),
Јаребика (Sorbus aucuparia L.),
Кадуља, жалфија (Salvia officinalis L.),
Каћун, шафран (Crocus neapolitanus L.),
Кантарион (Hypericum perforatum L.),
Кичица (Erythraea centaurea Pers.),
Клечица, патуљаста клека (Juniperus sibirica Burgsd.),
Куница, столисник (Achillea millefolium L.),
Купина (Rubus sp.),
Лазаркиња (Asperula odorata),
Липе (Tilia sp.),
Лијескa (Corylus avellana L.),
Љиговина, смрдљика (Rhamnus fallax Boiss.),
Љубичица (Viola odorata, V. elegantula),
Мајчина душица (Thymus sp.),
Малина (Rubus idaeus L.),
Матичњак (Mellisa officinalis L.),
Маслачак (Taraxacum officinale F.G. Wigg),
Медвјеђи лук (Allium ursinum L.),
Mетвица папрена (Mentha piperita L.),
Mетвица пољска (Mentha arvensis L.),
Мразовац (Colchicum autumnale L.),
Нар, шипак (Punica granatum L.),
Нарцис (Narcissus raadiflorus),
Оскоруша (Sorbus domestica L.),
Одољен (Valeriana officinalis L.),
Пелин (Artemisia absinthium L.),
Петровац (Agrimonia eupatoria L.),
Питоми кестен (Castanea sativa Miller),
Подбјел (Tussilago farfara L.),
Поганчева трава (Physalis alkekengi L.),
Различак (Centaurea cyanus L.),
Смиље (Heychrisum italicum L.),
Трава ива (Teucrium montanum L.),
Трушљика обична, крушина (Rhamnus frangula L.),
Усправна петопрста (Potentilla erecta Uspenski ex Ledeb.),
Хибридна муника (Sorbus x semipinnata Hedlund),
Храстов лишај (Evernia prunastri (L.) All.),
Циклама (Cyclamen purpurascens L.),
Црни трн, трњина (Prunus spinosa L.),
Црни сљез (Malva silvestris L.),
Чичак (Аrcticum lappa L.),
Шипурак (Rosa canina L.).
Гљиве:
Вргањ (Boletus sp.) - све врсте,
Лисичарка (Canthareulus cibarius),
Рујница (Lactarius delicious (L. ex FR.) S. F. Gray),
Смрчак (Morchella esculenta).
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1114
На основу члана 110. став 2. тачка а) Закона о заштити
потрошача у Босни и Херцеговини (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број 25/06), члана 5. став 2. Закона
о извршењу буџета Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/09) и члана 82. став 2. Закона
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар трговине и туризма
доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ИЗБОР УДРУЖЕЊА ПОТРОШАЧА КОЈИМА СЕ
ДОДЈЕЉУЈУ НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ПОТРОШАЧА

Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за избор удружења потрошача којима се додјељују новчана средства за обављање послова из области заштите потрошача (“Службени
гласник Републике Српске”, број 38/08), у члану 3. у ставу
2. ријечи: “у једнаком износу свим” бришу се.
Члан 2.
У члану 12. став 1. ријечи: “Извјештај о утрошку средстава подноси се најкасније до 10. јануара наредне године.”, бришу се.
Члан 3.
Члан 20. брише се, а остали чланови се помјерају.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-2129/10
13. јула 2010. године
Бања Лука

Министар,
Мр Предраг Глухаковић, с.р.

1115
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 28. Уредбе о начелима за
унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 18/09), Уредбе о категоријама и звањима
државних службеника (“Службени гласник Републике Српске”,
број 18/09) и Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике Српске”, број 18/09), министар саобраћаја и
веза, уз сагласност Владе Републике Српске, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА
И ВЕЗА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству саобраћаја и веза (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/10) у члану 15. у тачки 2. Секретаријат Министарства број: “19” замјењује се бројем: “18”.
У истом члану и тачки у подтачки 2.2. ријечи: “Виши стручни
сарадник за односе с јавношћу” замјењују се ријечима: “Службеник за односе с јавношћу”, ријечи: “државни службеник шесте категорије” замјењују се ријечима: “намјештеник друге категорије
са високом стручном спремом”, а ријечи: “положен стручни испит
за рад у републичким органима управе”, “активно” и ријечи: “Звање: виши стручни сарадник првог звања” бришу се.
У истом члану и тачки у подтачки 2.2. ријечи: “Одјељење за
правне и опште послове има систематизовано девет радних мјеста
са 11 извршилаца” замјењују се ријечима: “Одјељење за правне и
опште послове има систематизовано девет радних мјеста са 10
извршилаца”.
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У истом члану и тачки у алинеји 2.2.4. Виши стручни сарадник за другостепени поступак ријечи: “путева, друмског” бришу
се, послије ријечи: “ваздушног” запета се брише и додаје се везник: “и”, ријечи: “и станица за технички преглед моторних возила” бришу се, а ријечи: “Број извршилаца: 2 (два)” замјењују се
ријечима: “Број извршилаца: 1 (један)”.
У истом члану у тачки 4. Ресор друмског саобраћаја број: “10”
замјењује се бројем: “11”, а број: “11” замјењује се са бројем: “12”.
У истом члану и тачки у подтачки 4.2. ријечи: “Одјељење за
друмски транспорт има систематизовано пет радних мјеста са пет
извршилаца” замјењују се ријечима: “Одјељење за друмски транспорт има систематизовано шест радних мјеста са шест извршилаца”.
У истом члану, тачки и подтачки у алинеји 4.2.1. послије ријечи: “саобраћајни факултет - смјер друмски саобраћај” додају се
ријечи: “или правни факултет”.
У истом члану, тачки и подтачки додаје се нова алинеја 4.2.6,
која гласи:
“4.2.6. Виши стручни сарадник за другостепени поступак
Опис посла: Рјешава у другостепеном поступку у области путева, друмског саобраћаја и станица за технички преглед моторних возила, припрема акте у вези са управним споровима, управним поступком, другим судским поступцима и прекршајном поступку из надлежности ресора и обавља друге послове које одреди непосредни руководилац. За свој рад одговара помоћнику и начелнику Одјељења.
Број извршилаца: 1
Категорија: Државни службеник шесте категорије
Услови: VII степен стручне спреме, правни факултет, најмање
три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.
Звање: Виши стручни сарадник првог звања.”.
У истом члану, тачки и подтачки у алинеји 4.3.1. Начелник
одјељења послије ријечи: “грађевински факултет - смјер општи
или нискоградња” додају се ријечи: “саобраћајни факултет - смјер
друмски саобраћај” .
У истом члану, тачки и подтачки у алинеји 4.3.2. Виши стручни сарадник за путеве послије ријечи: “грађевински факултет смјер нискоградња или општи смјер” додају се ријечи: “саобраћајни факултет - смјер друмски саобраћај”.
У истом члану у тачки 6. Ресор за планирање, развој и европске интеграције у подтачки 6.6. Виши стручни сарадник за програме, фондове и пројекте ЕУ, донације и међународне уговоре ријечи: “број извршилаца 1 (један)” замјењују се ријечима: “број извршилаца 2 (два)”, послије ријечи: “VII степен стручне спреме,” додају се ријечи: “факултет пословне економије - менаџер пословне
економије,”, а послије ријечи: “органима управе” додају се ријечи:
“активно”.
Члан 2.
Распоређивање радника на радна мјеста утврђена овим правилником извршиће се у складу са Законом о државним службеницима и одредбама овог правилника у року од 30 дана од дана ступања на снагу Правилника.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.01/110-19-1/10
7. јуна 2010. године
Бања Лука

Министар,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 69. став 1. и члана 82. став 2. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар индустрије, енергетике
и рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИКА О
МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ
УСЛОВИМА ЗА РАД ПИЛАНЕ

Члан 1.
Ставља се ван снаге Правилник о минималним техничко-технолошким условима за рад пилане (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/03 и 56/08).
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Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.01/31-270/10
23. јуна 2010. године
Бања Лука

Министар,
Слободан Пухалац, с.р.
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На основу члана 114. став 11. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08 и 11/09), министар просвјете и културе д о н о с и

УПУТСТВО
О АНГАЖОВАЊУ НЕВЕРИФИКОВАНИХ ЛИЦА
НА МЈЕСТО НАСТАВНИКА

1. Овим упутством прописују се критеријуми за ангажовање неверефикованих лица на мјесто наставника, уколико се на конкурс за упражњено радно мјесто наставника
у основној школи (у даљем тексту: школа) не пријави кандидат који испуњава потребне услове у погледу нивоа и врсте образовања, предвиђене правилником којим се регулишу потребни стручни профили и звања наставника, стручних сарадника и васпитача.
2. Директор може, на одређено вријеме, примити лице
без потребних услова у погледу нивоа и врсте образовања,
најдуже за једно полугодиште.
3. У случају из тачке 1, неверификовани наставник се
може примити на период од почетка наставног процеса у
првом полугодишту до краја наставног процеса у првом
полугодишту, или од почетка наставног процеса у другом
полугодишту до краја наставног процеса у другом полугодишту.
4. При запошљавању неверификованих наставника у
школи директор се треба придржавати критеријума наведених у овом члану, при том поштујући прописани редослијед:
1) За наставника разредне наставе:
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске“,
број 77/09) - предност има апсолвент са више положених
испита,
- педагог - ВСС,
- наставничка звања - ВСС - предност има професор
српског језика,
- наставничка звања - ВШС - предност има наставник
српског језика,
- васпитач - ВСС,
- васпитач - ВШС,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- завршена гимназија,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
2) За наставника српског језика:
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
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- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- педагог - ВСС,
- наставничка звања - ВСС - предност има наставник
разредне наставе, па остала занимања,
- наставничка звања - ВШС - предност има наставник
разредне наставе, па остала занимања,
- гимназија,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
3) За наставника страног језика:
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- педагог или неко друго наставничко звање - ВСС предност има кандидат који има најбоље знање из језика и
који приложи доказ о познавању траженог страног језика у
виду потврде (сертификата),
- наставничка звања - ВШС - предност има кандидат
који најбоље познаје језик и који приложи доказ о познавању траженог страног језика у виду потврде (сертификата),
- гимназија - језички и општи смјер, уз доказ да је похађао наставу траженог страног језика,
- остала звања - ВСС - предност има кандидат који најбоље познаје језик и приложи доказ о познавању траженог
страног језика у виду потврде (сертификата),
- остала звања - ВШС - предност има кандидат који најбоље познаје језик и приложи доказ о познавању траженог
страног језика у виду потврде (сертификата) и
- остала звања - ССС - предност има кандидат који најбоље познаје језик и приложи доказ о познавању траженог
страног језика у виду потврде (сертификата).
4) За наставника ликовне културе:
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- наставници ликовне културе са завршеном средњом
умјетничком школом,
- наставник разредне наставе - ВСС,
- наставник разредне наставе - ВШС,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
5) За наставника музичке културе:
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
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- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- наставници ликовне културе са завршеном средњом
музичком школом,
- наставник разредне наставе - ВСС,
- наставник разредне наставе - ВШС,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
6) За наставника историје:
- дипломирани историчар,
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- наставник српског језика - ВСС,
- наставник српског језика - ВШС,
- остала звања - ВСС - предност имају друштвене науке,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
7) За наставника географије:
- дипломирани географ,
- дипломирани географ и туризмолог,
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- демограф - ВСС,
- виша туристичка школа,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
8) За наставника физике:
- дипломирани физичар,
- дипломирани астрофизичар,
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- дипломирани инжењери који су четири семестра слушали предавања физике,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- остала звања - ВСС - предност имају кандидати који
су на студију више семестара изучавали физику,
- остала звања - ВШС - предност имају кандидати који
су на студију више семестара изучавали физику и
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- остала звања - ССС- предност имају кандидати који
су више година похађали наставу физике.
9) За наставника математике:
- дипломирани математичар,
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- дипломирани инжењер машинства,
- дипломирани инжењер електротехнике,
- инжењер машинства,
- инжењер електротехнике,
- дипломирани инжењер грађевине,
- инжењер грађевине,
- студенти завршних година наведених факултета (машинство, електротехника, грађевина) - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија
предност има студент са више положених испита,
- математичка гимназија,
- машинска школа,
- електротехничка школа,
- остала звања - ВСС - предност имају кандидати који
су на студију више семестара изучавали математику,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
10) За наставника биологије:
- дипломирани биолог,
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- медицински факултет,
- фармацеутски факултет,
- пољопривредни факултет,
- ветеринарски факултет,
- шумарски факултет,
- факултет за екологију и заштиту животне средине,
- стоматолошки факултет,
- студенти факултета наведених у подтачки 10. у алинејама 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија предност има
студент са више положених испита,
- остала звања - ВСС - предност имају природне науке,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
11) За наставника хемије:
- дипломирани хемичар,
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
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- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- технолошки факултет,
- рударски факултет,
- медицински факултет,
- фармацеутски факултет,
- студенти факултета наведених у подтачки 11. у алинејама 1, 4, 5, 6. и 7. - предност има студент више године, а
ако је у питању иста година студија предност има студент
са више положених испита,
- остала звања - ВСС - предност имају радници који су
на студију више семестара слушали хемију,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
12) За наставника техничког образовања који изводи
наставу у шестом и седмом разреду:
- дипломирани инжењер грађевине,
- инжењер грађевине,
- дипломирани инжењер машинства,
- дипломирани инжењер електротехнике,
- инжењер машинства,
- инжењер електротехнике,
- студенти грађевинског факултета - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија
предност има студент са више положених испита,
- студенти машинског факултета - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија
предност има студент са више положених испита,
- студенти електротехничког факултета - предност има
студент више године, а ако је у питању иста година студија предност има студент са више положених испита,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
13) За наставника техничког образовања који изводи
наставу у осмом разреду:
- дипломирани инжењер машинства,
- инжењер машинства,
- дипломирани инжењер електротехнике,
- дипломирани инжењер грађевине,
- инжењер електротехнике,
- инжењер грађевине,
- студенти машинског факултета - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија
предност има студент са више положених испита,
- студенти електротехничког факултета - предност има
студент више године, а ако је у питању иста година студија предност има студент са више положених испита,
- студенти грађевинског факултета - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија
предност има студент са више положених испита,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
14) За наставника техничког образовања који изводи
наставу у деветом разреду:
- дипломирани инжењер електротехнике,
- инжењер електротехнике,
- дипломирани инжењер машинства,
- дипломирани инжењер грађевине,
- инжењер машинства,
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- инжењер грађевине,
- студенти електротехничког факултета - предност има
студент више године, а ако је у питању иста година студија предност има студент са више положених испита,
- студенти машинског факултета - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија
предност има студент са више положених испита,
- студенти грађевинског факултета - предност има студент више године, а ако је у питању истa година студија
предност има студент са више положених испита,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
15) За наставника информатике:
- дипломирани инжењер електротехнике - смјер за рачунарску технику,
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- дипломирани инжењер електротехнике - смјер који
није рачунарска техника,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- остала наставничка звања - ВСС, уз доказ о познавању информатике,
- остала наставничка звања - ВШС, уз доказ о познавању информатике,
- остала звања - ВСС, уз доказ о познавању информатике,
- остала звања - ВШС, уз доказ о познавању информатике и
- остала звања - ССС, уз доказ о познавању информатике.
16) За наставника физичког васпитања:
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- студент завршне године одговарајућег факултета предност има студент више године, а ако је у питању иста
година студија предност има студент са више положених
испита,
- наставник разредне наставе - ВСС,
- педагог,
- наставник разредне наставе - ВШС,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
17) За наставника који изводи наставу у специјалном
одјељењу:
- апсолвент на одговарајућем факултету који би по завршетку факултета испуњавао услове у погледу врсте
стручне спреме, у складу са чланом 6. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача - предност има апсолвент са више положених испита,
- завршне године одговарајућег факултета - предност
има студент више године, а ако је у питању иста година
студија предност има студент са више положених испита,
- педагог - ВСС,
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- психолог - ВСС,
- наставници разредне и предметне наставе који имају
сертификат о похађању семинара инклузивног образовања
- ВСС,
- наставници разредне и предметне наставе који имају
сертификат о похађању семинара инклузивног образовања
- ВШС,
- студент педагогије - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија предност има студент са више положених испита,
- студент психологије - предност има студент више године, а ако је у питању иста година студија предност има
студент са више положених испита,
- остала звања - ВСС,
- остала звања - ВШС и
- остала звања - ССС.
5. Уколико у школи разредну наставу у другој тријади
изводи неверификовани наставник, а верификовани наставници предметне наставе запослени у истој школи на
неодређено вријеме немају пуну норму, директор школе
распоређује часове разредне наставе верификованим наставницима предметне наставе, а неверификованом наставнику разредне наставе умањује норму за исти број часова.
Број: 07.020/602-8743/09
1. јула 2010. године
Бања Лука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

Републички завод за статистику
Републике Српске
На основу члана 21. Закона о статистици Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
85/03), а у складу са Статистичким програмом Републике
Српске за период 2009-2012. године, Републички завод за
статистику о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИЈЕНТЕ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у јуну
2010. године, у односу на мај 2010. године је 0,000.
Број: 06.3.03/060.1.5.5-554/10
16. јула 2010. године
Директор,
Бања Лука
Др Радмила Чичковић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске
На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2, чл. 15. и 60. Закона о друштвима за осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
17/05, 1/06 и 64/06), члана 16. став 1. тачка 2. Статута Агенције за осигурање Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 30/06), Управни одбор Агенције
за осигурање Републике Српске, на сједници од 30. јуна
2010. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ДАВАЊУ И
ОДУЗИМАЊУ САГЛАСНОСТИ ЛИЦИМА НА
ЗНАЧАЈНОМ ПОЛОЖАЈУ У ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о давању и одузимању сагласности лицима на значајном положају у друштву за осигурање
(“Службени гласник Републике Српске”, број 38/08) у члану 1. брише се став 3.
Члан 2.
У члану 9. брише се став 3.
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Члан 3.
У тачки 12. Упитникa за лица из члана 1. Правилника о
давању и одузимању сагласности лицима на значајном положају у друштву за осигурање бришу се ријечи: “односно
за предсједника или члана управног одбора друштва за
осигурање”.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: УО-17/10
30. јуна 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Бранка Бодрожа, с.р.

Савјет за рачуноводство и ревизију
На основу члана 25. став 1. тачка е) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 36/09), Савјет за рачуноводство и
ревизију д о н о с и

П РА В И Л А
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДА ЗА
ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 1.
Овим правилима уређују се критеријуми које привредно
друштво за обављање послова ревизије треба да примјењује при утврђивању накнада за извршене услуге ревизије.
Члан 2.
(1) У складу са чланом 29. ст. 11. и 12. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (у даљем тексту: Закон), износ накнаде за извршене услуге ревизије уређује се
уговором који мора бити закључен између правног лица
чији се финансијски извјештаји ревидирају (у даљем тексту: клијент) и привредног друштва за ревизију.
(2) Уговор из става 1. овог члана мора бити закључен
најкасније до краја пословне године за коју се припремају
финансијски извјештаји који су предмет ревизије.
Члан 3.
Под услугама ревизије, у смислу ових правила, подразумијевају се услуге ревизије и прегледа финансијских
извјештаја, услуге повезане са ангажовањем ревизора на
обављању уговорених поступака са финансијским информацијама, ангажовања на основу којих се пружа увјеравање, као и друге услуге сродне ревизији дефинисане Међународним стандардима ревизије.
Члан 4.
(1) Уговор о ревизији закључен између друштва за ревизију и клијента, осим висине накнаде за уговорене услуге, треба да садржи и податке о начину утврђивања те накнаде.
(2) Накнада из става 1. овог члана треба да обухвати
фиксни дио одређен на основу минимално процијењене
вриједности рада ангажованог ревизора и варијабилни дио
који се односи на директне и индиректне трошкове који настану у току пружања услуга ревизије.
Члан 5.
Минимално процијењена вриједност рада ангажованог
ревизора утврђује се у складу са матрицом из члана 6. ових
правила, односно сумом индексних поена из члана 7. ових
правила.
Члан 6.
(1) Матрица представља комбинацију критеријума који
се сматрају битним за утврђивање минималне процијењене вриједности рада који ангажовани ревизори треба да
уложе у току обављања послова ревизије.
(2) Критеријуми из става 1. овог члана су:
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а) претежна дјелатност клијента којем се пружају услуге ревизије,
б) просјечан број запослених код клијента у обрачунском периоду на који се односи ревизија,
в) укупан приход утврђен у посљедњем финансијском
извјештају клијента,
г) просјечна вриједност нето пословне имовине презентоване у посљедњем финансијском извјештају клијента и
д) властити капитал (нето имовина) клијента презентован у његовом посљедњем финансијском извјештају.
(3) Просјечан број запослених и просјечна вриједност
нето пословне имовине утврђују се у складу са чланом 5.
став 9. Закона.
(4) Под посљедњим финансијским извјештајем клијента подразумијева се његов појединачни финансијски извјештај презентован за посљедњи окончани обрачунски период у односу на датум уговарања услуга ревизије.
(5) Матрица из става 1. овог члана приказана је у табели која се налази у Прилогу број 1. ових правила и чини
њихов саставни дио.
Члан 7.
(1) Један норма час рада одговара непрекидном раду
ангажованог ревизора у трајању од 60 минута.
(2) Цијена једног норма часа рада ангажованог ревизора треба да износи минимално 50 КМ, не рачунајући припадајући износ пореза на додату вриједност.
(3) Минимална процијењена вриједност рада ангажованог ревизора утврђује се у одређеној количини норма часова рада, у зависности од суме индексних поена добијених комбинацијом критеријума и индексних поена додијељених сваком одређеном критеријуму, на сљедећи начин:
а) суми до 20 или мање индексних поена одговара ангажовање ревизора од минимално 80 норма часова рада,
б) суми од 21 до 40 индексних поена одговара ангажовање ревизора од минимално 160 норма часова рада,
в) суми од 41 до 60 индексних поена одговара ангажовање ревизора од минимално 240 норма часова рада, а
г) суми од 61 или више индексних поена одговара ангажовање ревизора од минимално 320 норма часова рада.
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(4) Изузетак од става 3. овог члана је да се минимална
процијењена вриједност рада ревизора ангажованог на ревизији финансијских извјештаја банака и друштава за осигурање утврђује у висини од 400 норма часова рада.
(5) Минимална количина норма часова рада, утврђена у
складу са овим правилима, утврђује се на нивоу ревизорског
тима, ангажованог на ревизији код конкретног клијента.
Члан 8.
(1) Клијент, поред накнаде за услугу ревизије, друштву
за ревизију може извршити надокнаду директних и индиректних трошкова насталих у току пружања услуга ревизије, као што су трошкови смјештаја на терену, трошкови
превоза, те други трошкови настали пружањем услуга ревизије.
(2) Уговором са клијентом неопходно је прецизно дефинисати врсту и обим додатних трошкова из става 1. овог
члана.
Члан 9.
Накнаде утврђене у складу са овим правилима представљају најниже износе накнада за извршене услуге ревизије које би друштво за ревизију требало да наплати од
клијента.
Члан 10.
Код утврђивања накнада за ангажмане на пружању
услуга сродних ревизији могу се примијенити критеријуми
дефинисани овим правилима или другачији критеријуми, у
складу са уговором између друштва за ревизију и клијента.
Члан 11.
У случају када се утврди да друштво за ревизију не поштује критеријуме утврђене овим правилима, професионално тијело, дефинисано у складу са Законом, обавезно је
да спроведе поступак контроле квалитета рада ревизора
ангажованог од стране тог друштва за ревизију.
Члан 12.
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.15/020-822/10
23. јуна 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Савјета,
Др Душко Шњегота, с.р.
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СА Д Р Ж А Ј
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1098 Закон о спровођењу Анекса “Г” Споразума о
питањима сукцесије на територији Републике
Српске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1099 Закон о измјени Закона о приватизацији
државних станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1100 Закон о измјенама и допунама Закона о
порезу на доходак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1101 Закон о измјенама и допунама Закона о
приватизацији пословних зграда, пословних
просторија и гаража . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1102 Одлука број: 01-976/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1103 Закључак број: 01-975/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1104 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-1451/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
1105 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-1448/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

1112 Правилник о условима за издавање, садржају
и облику увјерења о здравственом стању
животиња . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
1113 Правилник о измјени и допуни Правилника
о условима коришћења осталих шумских
производа и начину сакупљања њихових
надокнада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
1114 Правилник о измјенама Правилника о
критеријумима за избор удружења потрошача
којима се додјељују новчана средства за
обављање послова из области заштите
потрошача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
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