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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 100. став 2. Закона о државним службени-
цима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16) и члана 8. став 1. Правилника о на-
чину израде и садржају кадровског плана у републичким 
органима управе (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 43/09), Влада Републике Српске, на 173. сједници, одр-
жаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ВЛАДЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I
Овом одлуком усваја се Кадровски план Владе Репу-

блике Српске за 2022. годину.

II
Задужује се Агенција за државну управу да републич-

ким органима управе, стручним и заједничким службама 
Владе Републике Српске и Правобранилаштву Републике 
Српске достави овјерен извод из Кадровског плана, у дије-
лу који се односи на конкретан републички орган управе, 
стручну и заједничку службу и Правобранилаштво.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1964/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 11. Закона о деминирању у Босни и 

Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, 
број 5/02) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 173. сједници, одржа-
ној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ПРИОРИТЕТНИХ ЗАДАТАКА ЗА 

ДЕМИНИРАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

I
Усваја се Листа приоритетних задатака за деминирање 

у 2022. години.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1966/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 173. сједници, одржа-
ној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I
Даје се сагласност Министарству просвјете и културе 

Републике Српске да изврши пренос права власништва 
са нематеријалне непроизведене имовине у припреми на 
средње и специјалне умјетничке школе у укупном износу 
од 1.810.147,95 КМ, и то на:

1) ЈУ Средња стручна школа Јања, Бијељина (орг. код 
0815059):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

2) ЈУ СШЦ “Михајло Петровић Алас” Угљевик (орг. 
код 0815060):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

3) ЈУ СШЦ “Вук Караџић” Лопаре (орг. код 0815061):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

4) ЈУ СШЦ “Петар Кочић” Зворник (орг. код 0815062):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

5) ЈУ Технички школски центар Зворник (орг. код 
0815063):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;
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6) ЈУ СШЦ “Петар Петровић Његош” Шековићи (орг. 
код 0815064):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

7) ЈУ СШЦ “Милорад Влачић” Власеница (орг. код 
0815065):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

8) ЈУ СШЦ “Милутин Миланковић” Милићи (орг. код 
0815066):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

9) ЈУ СШЦ “Братунац” Братунац (орг. код 0815067):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

10) ЈУ “Средњошколски центар Сребреница” Сребре-
ница (орг. код 0815068):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

11) ЈУ СШЦ “Пале” Пале (орг. код 0815069):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

12) ЈУ СШЦ “Источна Илиџа” Источна Илиџа (орг. код 
0815070):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

13) ЈУ Средња школа “28. јуни” Источно Ново Сарајево 
(орг. код 0815071):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

14) ЈУ СШЦ “Василије Острошки” Соколац (орг. код 
0815072):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

15) ЈУ СШЦ “27. јануар” Рогатица (орг. код 0815073):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

16) ЈУ СШЦ “Иво Андрић” Вишеград (орг. код 0815074):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

17) ЈУ СШЦ “Рудо” Рудо (орг. код 08150075):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

18) ЈУ СШЦ “П. П. Његош” Чајниче (орг. код 0815076):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

19) ЈУ СШЦ “Фоча” Фоча (орг. код 0815077):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

20) ЈУ СШЦ “Перо Слијепчевић” Гацко (орг. код 
0815080):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

21) ЈУ СШЦ “Алекса Шантић” Невесиње (орг. код 
0815081):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

22) ЈУ СШЦ “Голуб Куреш” Билећа (орг. код 0815083):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

23) ЈУ Гимназија “Јован Дучић” Требиње (орг. код 
0815084):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

24) ЈУ Техничка школа Требиње (орг. код 0815086):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

25) ЈУ СШЦ “Светозар Ћоровић” Љубиње (орг. код 
0815089):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

26) ЈУ Гимназија Калиновик (орг. код 0815092):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

27) ЈУ Музичка школа “Владо Милошевић” Бања Лука 
(орг. код 0840001):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

28) ЈУ Музичка школа “Саво Балабан” Приједор (орг. 
код 0840002):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

29) ЈУ Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” 
Градишка (орг. код 0840003):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

30) ЈУ Школа за основно музичко образовање Источно 
Ново Сарајево (орг. код 0840004):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

31) ЈУ Школа за основно музичко образовање Прњавор 
(орг. код 0840005):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

32) ЈУ Основна музичка школа Зворник (орг. код 
0840006):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

33) ЈУ Музичка школа “Требиње” Требиње (орг. код 
0840007):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

34) ЈУ Основна музичка школа Фоча (орг. код 0840008):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

35) ЈУ Музичка школа “Свети Роман Мелод” Невесиње 
(орг. код 0840009):
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- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

36) ЈУ Основна музичка школа “Маркос Португал” До-
бој (орг. код 0840010):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

37) ЈУ Музичка школа “Стеван Стојановић Мокрањац” 
Бијељина (орг. код 0840011):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

38) ЈУ Центар “Заштити ме” Бања Лука (орг. код 
0840012):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

39) ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилита-
цију слушања и говора Бања Лука (орг. код 0840013):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

40) ЈУ Центар “Сунце” Приједор (орг. код 0840014):
- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-

ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ;

41) ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у разво-
ју “Будућност” Дервента (орг. код 0840015):

- лиценца за софтверско рјешење за подршку образов-
ним процесима, комуникацију и колаборацију у школама у 
износу од 44.149,95 КМ.

II
Право власништва над нематеријално непроизведеном 

имовином из тачке I ове одлуке преноси се без накнаде.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

просвјете и културе и институције средњег и специјално 
умјетничког образовања наведене у овој одлуци.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1973/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 121/21), Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине 

и спорта (организациони код 3710) на План утрошка сред-
става за период 1.1 - 30.6.2022. године у укупном износу од 
111.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сље-

дећи начин:

- 415200 - текући грантови непрофитним удружењи-
ма и организацијама за афирмацију породице, износ од 
11.000,00 КМ,

- 415200 - текући грантови спортским организацијама, 
износ од 100.000,00 KM.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1992/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 3. став 2. и члана 15. став 1. тачка г) 

Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08) и члана 3. став 4. Закона о 
извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 121/21), Влада Ре-
публике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УСТУПАЊЕ СЛУЖБЕНОГ 

КОЊА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

I
Даје се сагласност Министарству унутрашњих послова 

за уступање без накнаде службеног коња по имену Херкул 
Коњичком клубу “Полицајац” из Бање Луке.

II
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

унутрашњих послова.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1981/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1157
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 121/21), а у вези са чланом 45. Правилника 
о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 
развој пољопривреде и села (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 4/22), Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у износу од 100.000,00 КМ Ин-

ституту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука, на 
име остваривања права на подстицајна средства за развој 
експериментално-едукативних и развојних центара.

II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се са пози-

ције 414100 - субвенције за подстицај развоја пољопривре-
де и села у оквиру Агенције за аграрна плаћања (организа-
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циони код 1552) преносом средстава на жиро рачун Инсти-
тута за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, број: 
5517902220022096, код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, ЈИБ 
4401017720154.

III
Обавезује се Институт за генетичке ресурсе Универ-

зитета у Бањој Луци, као корисник средстава, да достави 
извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава, 
документован копијама рачуна и доказима о уплати, у скла-
ду са чланом 45. Правилника о условима и начину оствари-
вања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 4/22).

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Агенција за 

аграрна плаћања и Министарство финансија.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1991/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1158
На основу члана 5. став 2. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ

I
Утврђује се укидање статуса јавног добра у општој 

употреби за непокретност означену као к.ч. број: 737, КО 
Коњуховци, њива 4. класе, у површини од 438 m², која са 
објектом и земљиштем од 74 m², испод објекта, чини парце-
лу укупне површине од 512 m², уписана у Посједовни лист 
број: 228/3, КО Коњуховци, као посјед: Порча, рођ. Мујкић, 
Бедрија, а по земљишнокњижном операту је означено као 
к.ч. број: 58/6 и уписано у зк. ул. број: 923, КО Коњуховци, 
као Хисе-исказ, јавно добро некатегорисани пут.

II
Наведено земљиште из тачке I ове одлуке брисаће се 

као јавно добро у општој употреби у јавним евиденцијама 
и исто ће се уписати са правом својине у корист Општине 
Прњавор са 1/1 дијела.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Правобранила-

штво Републике Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1968/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1159
На основу члана 5. став 2. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ

I
Утврђује се укидање статуса јавног добра у општој упо-

треби - земљишта означеног као к.ч. број: 1112/9, “Пут”, у 
површини од 11 m², уписана у зк. ул. број: 358, КО Лишња, 
као исказ I некретнина - јавно добро, а по новом премјеру 
к.ч. број: 2143/2, “Стара цеста”, некатегорисани пут, у по-
вршини од 11 m², уписана у П.л. број: 106, КО Лишња, на 
име посједника: Општина Прњавор са 1/1 дијела.

II
Наведено земљиште из тачке I ове одлуке брисаће се 

као јавно добро у општој употреби у јавним евиденцијама 
и исто ће се уписати са правом својине у корист Општине 
Прњавор са 1/1 дијела.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Правобранила-

штво Републике Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1969/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1160
На основу члана 5. став 2. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ

I
Утврђује се укидање статуса јавног добра у општој упо-

треби дијела приступног пута у насељеном мјесту Цапарде 
земљишта означеног као к.п. број: 2068/2, зв. “Стари пут 
Тузла”, у нарави пут другог реда, површине 157 m², уписа-
на у П.л. број: 86/8, КО Цапарде, као посједник 1/1 др. св. 
кор. Јавно добро путеви, а што по старом премјеру одговара 
к.ч. број: 341/1, уписаној у зк. ул. број: 471, КО Кусоње, у 
нарави Цеста.

II
Наведено земљиште из тачке I ове одлуке брисаће се 

као дио јавног добра у општој употреби у јавним евиден-
цијама и уписаће се са правом својине у корист Општине 
Осмаци са 1/1 дијела.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Правобранила-

штво Републике Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1970/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1161
На основу члана 5. став 2. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
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и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ

I
Утврђује се укидање статуса јавног добра у општој 

употреби дијела приступног пута у насељеном мјесту 
Цапарде земљишта означеног као к.п. број: 984/2, зв. 
“Пут за Шарце”, у нарави пут трећег реда, површине 80 
m², уписана у П.л. број: 86/7, КО Цапарде, као посјед-
ник 1/1 др. св. кор. Јавно добро путеви, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 90/1, уписаној у зк. ул. број: 
1, КО Кусоње, зв. Спахин бријег, у нарави друштвена 
својина са 1/1 дијeла.

II
Наведено земљиште из тачке I ове одлуке брисаће се 

као дио јавног добра у општој употреби у јавним евиден-
цијама и уписаће се са правом својине у корист Општине 
Осмаци са 1/1 дијела.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Правобранила-

штво Републике Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1971/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1162
На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) и члана 43. ст. 1. и 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

I
Влада Републике Српске преноси право својине на Град 

Дервенту на непокретности означеној као к.п. број: 1592/2, 
“Вулетићка Велика”, њива 7. класе, површине 54575 m², 
уписана у Л.н. број: 106, к.о. Поље, у својини Републике 
Српске са 1/1 дијела.

II
Непокретност из тачке I ове одлуке преноси се на Град 

Дервенту без накнаде, а за потребе легализације градске 
депоније у катастарској општини Поље.

III
Међусобна права и обавезе о преносу права својине на 

непокретности из тачке I ове одлуке између Владе Републи-
ке Српске и Града Дервенте регулисаће се уговором, за чије 
закључење се овлашћује министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Град Дервента 
и Републичка управа за геодетске и имовинско-правне по-
слове, Подручна јединица Дервента.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1972/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1163
На основу члана 25. став 5. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 
111/21) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
КАМЕНА - СЕРПЕНТИНИСАНОГ ПЕРИДОТИТА НА 

ЛЕЖИШТУ “МАМИЋИ” КОД ПРИЈЕДОРА

I
Покреће се поступак додјеле концесије за експлоатаци-

ју техничког грађевинског камена - серпентинисаног пери-
дотита на лежишту “Мамићи” код Приједора. Лoкaциja нa 
кojoj ћe сe вршити eксплoaтaциja техничког грађевинског 
камена - серпентинисаног перидотита налази се на јужним 
обронцима планине Козаре, 2,5 km сјеверно од магистрал-
ног асфалтног пута Приједор - Бања Лука. Удаљено је око 
1,5 km од старог асфалтног пута Приједор - Бања Лука, а 
око 11,8 km од Рудника “Омарска”.

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе покренуте од стране Руд-
ника жељезне руде “Љубија” а.д. Приједор.

III
На основу иницијативе из тачке II ове одлуке, прило-

жене документације и обављених претходних консултација 
потврђује се да постоји јавни интерес са економског, со-
циолошког и еколошког аспекта за реализацију предметне 
концесије.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1967/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1164
На основу члана 73. Закона о здравственој зашти-

ти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 
44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 7. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЗУ БОЛНИЦА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” БИЈЕЉИНА

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и крите-

ријуми за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 
Болница “Свети Врачеви” Бијељина.
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Под критеријумима за избор и именовање из претход-
ног става сматрају се степен образовања, стручно знање, 
радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени 
овом одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред 

услова прописаних Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске, морају испуњава-
ти опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом 
одлуком.

Општи услови:
1) да су држављани Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
2) да су старији од 18 година,
3) да нису отпуштени из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни 
и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године 
прије дана објављивања конкурса,

4) да нису осуђивани за кривична дјела која их чине не-
подобним за обављање послова у наведеном органу,

5) да се против њих не води кривични поступак и
6) да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- доктор медицине (интегрисани студиј - 360 ECTS бо-

дова), дипломирани економиста (први циклус 240 ECTS 
бодова) или дипломирани правник (први циклус 240 ECTS 
бодова),

- познавање проблематике у области здравства,
- познавање садржаја и начина рада Управног одбора.

III
Чланове Управног одбора, на основу спроведеног јав-

ног конкурса и приједлога комисије за избор, именује Вла-
да Републике Српске.

Комисију за избор именује Влада Републике Српске у 
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.

IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају про-

фесионално знање на истом или вишем нивоу за који се 
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске.

Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три 
члана државни службеници Владе Републике Српске и Ми-
нистарства, који познају област здравствене заштите, док су 
остала два члана такође познаваоци наведене области.

V
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о утврђивању стандарда и критеријума за избор и имено-
вање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети Враче-
ви” Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”, број 
87/21).

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1986/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1165
На основу члана 73. Закона о здравственој зашти-

ти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 
44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и ду-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ 

БОЛНИЦА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” БИЈЕЉИНА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање члано-

ва Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и име-

новање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети Вра-
чеви” Бијељина прописани су Одлуком Владе Републике 
Српске о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети 
Врачеви” Бијељина.

III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15 

дана од дана расписивања Јавног конкурса. Јавни конкурс за 
избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница 
“Свети Врачеви” Бијељина објавиће се у “Службеном гла-
снику Републике Српске” и  дневном листу “Ослобођење”.

IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих при-

јава на Конкурс и предлагање кандидата у складу са утврђе-
ним критеријумима, извршиће Комисија за избор чланова 
Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске.

VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члано-
ва Управног одбора ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 87/21).

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1987/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 73. Закона о здравственој зашти-

ти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 
44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 7. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ 
ПСИХИЈАТРИЈУ МОДРИЧА

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и крите-

ријуми за избор и именовање чланова Управног одбора 
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ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Мо-
дрича.

Под критеријумима за избор и именовање из претход-
ног става сматрају се степен образовања, стручно знање, 
радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени 
овом одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред 

услова прописаних Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске, морају испуњава-
ти опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом 
одлуком.

Општи услови:
1) да су држављани Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
2) да су старији од 18 година,
3) да нису отпуштени из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини или ентитету у периоду од три године прије 
дана објављивања конкурса,

4) да нису осуђивани за кривична дјела која их чине не-
подобним за обављање дужности у Специјалној болници,

5) да се против њих не води кривични поступак и
6) да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- доктор медицине (интегрисане студије - 360 ECTS 

бодова), или дипломирани економиста (први циклус 240 
ECTS бодова) или дипломирани правник (први циклус 240 
ECTS бодова),

- познавање проблематике из области здравства.

III
Чланове Управног одбора, на основу спроведеног јав-

ног конкурса и приједлога комисије за избор, именује Вла-
да Републике Српске.

Комисију за избор именује Влада Републике Српске у 
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.

IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају про-

фесионално знање на истом или вишем нивоу за који се 
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске.

Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три 
члана државни службеници Владе Републике Српске и 
Министарства, који познају област здравствене заштите, 
док су остала два члана такође познаваоци наведене обла-
сти.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1954/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 73. Закона о здравственој зашти-

ти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 
44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ 

ПСИХИЈАТРИЈУ МОДРИЧА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чла-

нова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за хронич-
ну психијатрију Модрича.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и име-

новање чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница 
за хроничну психијатрију Модрича прописани су Одлуком 
Владе Републике Српске о утврђивању стандарда и крите-
ријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 
Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича.

III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15 

дана од дана расписивања Јавног конкурса. Јавни конкурс 
за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Спе-
цијална болница за хроничну психијатрију Модрича обја-
виће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и  днев-
ном листу “Ослобођење”.

IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на Конкурс и предлагање кандидата у складу са 
утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор 
чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за хро-
ничну психијатрију Модрича.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1955/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1168
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са тачком III Одлуке о коришћењу сред-
става прикупљених на издвојеном рачуну “Фонд Партнер” 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 106/20), Вла-
да Републике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
ГРАНТА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ ПРИКУПЉЕНИХ НА 

ИЗДВОЈЕНОМ РАЧУНУ “ФОНД ПАРТНЕР”

I
У Одлуци о коришћењу средстава гранта за посебне 

намјене прикупљених на издвојеном рачуну “Фонд Парт-
нер” (“Службени гласник Републике Српске”, број 35/21) у 
тачки IV ријечи: “30.6.2022. године” замјењују се ријечима: 
“31.12.2022. године”.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1993/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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1169
На основу члана 22. Закона о стварним правима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 
60/15, 18/16 и 107/19) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 173. сједници, 
одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ИСТОЧНОМ 

НОВОМ САРАЈЕВУ

1. Даје се сагласност Влади Републике Српске за закљу-
чење уговора о закупу пословног простора између Репу-
блике Српске, Владе Републике Српске, као закуподавца, 
и А.д. “Топлане-ИНС” Источно Ново Сарајево, као заку-
попримца, за закуп пословног простора у Источном Новом 
Сарајеву, у Карађорђевој улици број 13, укупне корисне 
површине 281,88 м², на ограничено вријеме у периоду од 
1.7.2022. до 1.7.2023. године.

2. Уговором о закупу пословног простора из тачке 1. 
овог рјешења А.д. “Топлане-ИНС” Источно Ново Сара-
јево, као закупопримац, обавезаће се да грије цјелокупан 
простор који је у власништву Владе Републике Српске, на 
адреси: Карађорђева број 13, без наплате рачуна за гријање, 
што ће представљати компензацију за кирију, тј. цијену за-
купнине.

3. Међусобна права и обавезе између Републике Српске, 
Владе Републике Српске, као закуподавца, и А.д. “Топлане-
ИНС” Источно Ново Сарајево, као закупопримца, биће ре-
гулисани уговором о закупу.

4. Овлашћује се министар финансија у Влади Републи-
ке Српске Зора Видовић да у име Владе Републике Српске 
потпише уговор о закупу из тачке 1. овог рјешења.

5. За реализацију и праћење уговора задужује се Ми-
нистарство финансија.

6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1965/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1170
На основу члана 23, а у складу са чл.  21, 22. и 53. Зако-

на о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), на приједлог Комисије за конце-
сије Републике Српске, Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године, д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ 
КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНО-СПОРТСКОГ 
РИБОЛОВА И ИЗГРАДЊУ СПОРТСКИХ И ОБЈЕКАТА 
ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО

1. Привредном друштву “Carps Biser-Lake” д.о.о. Пела-
гићево (у даљем тексту: Концесионар) додјељује се конце-
сија за обављање привредно-спортског риболова и изград-
њу спортских и објеката туристичке инфраструктуре на 
подручју општине Пелагићево.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од 20 (двадесет) година, рачунајући од дана закљу-
чења уговора о концесији.

3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења:
- Концесионар се обавезује на уредно плаћање конце-

сионе накнаде,

- Концесионар је дужан, прије закључења уговора о 
концесији, уплатити у корист буџета Републике Српске 
једнократну концесиону накнаду за уступљено право ко-
ришћења у износу од 10.332,00 КМ,

- концесиона накнада за коришћење предмета конце-
сије износи 4,5% од укупног годишњег прихода од оба-
вљања концесионе дјелатности,

- број запослених радника је четири и
- вриједност планиране инвестиције је 688.800,00 КМ.
4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде је обавезно да у року од 30 дана Комисији за конце-
сије Републике Српске достави приједлог уговора о конце-
сији ради давања сагласности на исти.

5. Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде да са Концесионаром закључи уговор 
о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.

6. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи 
сва права утврђена овим рјешењем.

7. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1974/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка a) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  донoси

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ТРЕЗОР У MИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА

1. Александар Плазинић, дипломирани економиста, 
разрјешава се вршиоца дужности помоћника министра за 
Ресор за трезор у Министарству финансија.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1946/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ТРЕЗОР У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА

1. Александар Плазинић, дипломирани економиста, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за 
Ресор за трезор у Министарству финансија на период до 
90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1947/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка a) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
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118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У 
MИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Стојан Крњаић, дипломирани правник, разрјешава се 
вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне 
послове у Министарству финансија.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1948/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године, д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У 
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Стојан Крњаић, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне 
послове у Министарству финансија на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1949/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка a) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА У MИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Бојан Мацура, дипломирани економиста, разрјеша-
ва се вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 
управљање инвестицијама у Министарству финансија Ре-
публике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1950/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Бојан Мацура, дипломирани економиста, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 

управљање инвестицијама у Министарству финансија на 
период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1951/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка a) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ РУКОВОДИОЦА 

ЦЕНТРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ 
ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ И 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Милорад Нешић, дипломирани економиста, разрје-
шава се вршиоца дужности руководиоца Централне једи-
нице за хармонизацију за финансијско управљање и кон-
тролу и интерну ревизију у Министарству финансија.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1952/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
РУКОВОДИОЦА ЦЕНТРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ХАРМОНИЗАЦИЈУ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ 
И КОНТРОЛУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У 

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Милорад Нешић, дипломирани економиста, поста-
вља се за вршиоца дужности руководиоца Централне је-
динице за хармонизацију за финансијско управљање, кон-
тролу и интерну ревизију у Министарству финансија на 
период од 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1953/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 
МИНИСТАРСТВА УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Наташа Сикимић, дипломирани правник, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности секретара Министарства 
управе и локалне самоуправе због истека периода на који 
је постављена.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2038/22  Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 
МИНИСТАРСТВА УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Наташа Сикимић, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности секретара Министарства управе и 
локалне самоуправе на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2039/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ У МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

1. Др Драган Јевтић, дипл. грађ. инжењер, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности помоћника министра за 
урбанизам и просторно планирање у Министарству за про-
сторно уређење, грађевинарство и екологију због истека 
периода на који је постављен.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2060/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА 
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
У МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

1. Др Драган Јевтић, дипл. грађ. инжењер, поставља се 
за помоћника министра за урбанизам и просторно плани-
рање у Министарству за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2061/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРЕХРАМБЕНУ 
ИНДУСТРИЈУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У МИНИСТАРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Зоран Малетић, доктор пољопривредних наука, ра-
зрјешава се дужности вршиоца дужности помоћника мини-
стра за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални 
развој у Министaрству пољопривреде, шумарства и во-
допривреде због истека периода на који је постављен.

2. Овo рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2015/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРЕХРАМБЕНУ 
ИНДУСТРИЈУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У МИНИСТAРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Зоран Малетић, доктор пољопривредних наука, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника министра за 
пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој 
у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2016/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ У МИНИСТAРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Милан Гаврић, дипл. инж. грађевинарства, разрјеша-
ва се дужности вршиоца дужности помоћника министра за 
водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде због истека периода на који је постављен.

2. Овo рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2028/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
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ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ У МИНИСТAРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Милан Гаврић, дипл. инж. грађевинарства, поста-
вља се за вршиоца дужности помоћника министра за во-
допривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2029/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНИХ УСЛУГА У 
ПОЉОПРИВРЕДИ У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Горан Бурсаћ, дипл. инж. пољопривреде, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности помоћника министра за 
пружање стручних услуга у пољопривреди у Министaрству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

2. Овo рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2009/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08) и члана 26. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 173. сједници, 
одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 

ПРУЖАЊЕ СТРУЧНИХ УСЛУГА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 
МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Горан Бурсаћ, дипл. инж. пољоприврeде, поставља 
се за помоћника министра за пружање стручних услуга у 
пољопривреди у Министaрству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2010/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО У МИНИСТАРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Драгана Окљеша, доктор ветеринарске медицине, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности помоћника ми-
нистра за ветеринарство у Министaрству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде.

2. Овo рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2011/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08) и члана 26. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 173. сједници, 
одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 

ВЕТЕРИНАРСТВО У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Драгана Окљеша, доктор ветеринарске медицине, 
поставља се за помоћника министра за ветеринарство у 
Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2012/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Павле Карапетровић, дипл. правник, разрјешава се 
дужности секретара Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2013/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08) и члана 26. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 173. сједници, 
одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Павле Карапетровић, дипломирани правник, поста-
вља се за секретара Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде на период од пет година.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2014/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ЖЕЉЕЗНИЧКИ, ВОДНИ И ВАЗДУШНИ 
САОБРАЋАЈ У МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

1. Весна Вожни  разрјешава се дужности вршиоца ду-
жности помоћника министра за жељезнички, водни и ва-
здушни саобраћај у Министарству саобраћаја и веза због 
истека периода на који је постављена.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2046/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ЖЕЉЕЗНИЧКИ, ВОДНИ И ВАЗДУШНИ 
САОБРАЋАЈ У МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

1. Весна Вожни, дипломирани инжењер саобраћаја, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за 
жељезнички, водни и ваздушни саобраћај у Министарству 
саобраћаја и веза на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2047/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка б) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У РЕСОРУ 
ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И 

ТУРИЗМА

1. Далибор Панић, дипломирани правник, разрјешава 
се дужности помоћника министра у Ресору за правне по-
слове у Министарству трговине и туризма на лични захтјев.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2021/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА У РЕСОРУ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА У 

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

1. Драгана Чавка, дипломирани економиста, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности помоћника министра у Ре-
сору туризма и угоститељства у Министарству трговине и 
туризма због истека периода на који је постављена.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2022/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА У РЕСОРУ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА У 

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

1. Предраг Тешић, дипломирани правник, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника министра у Ресору тури-
зма и угоститељства у Министарству трговине и туризма 
на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2023/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Бранислав Шкобо, дипломирани правник, разрјеша-
ва се дужности вршиоца дужности директора Републичког 
секретаријата за законодавство због истека периода на који 
је постављен.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2048/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Бранислав Шкобо, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности директора Републичког секрета-
ријата за законодавство на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2049/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08) и члана 18. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), Влада Републике Српске, на 173. сједници, одржа-
ној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА

1. Манојла Зрнић, професор менаџмента, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности директора Јавне устано-
ве Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, због 
истека периода на који је именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2040/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и 
члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 25/03), Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА

1. Манојла Зрнић, професор менаџмента, именује се 
за вршиоца дужности директора Јавне установе Службе-
ни гласник Републике Српске, Бања Лука, на период до 60 
дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2041/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. За-
кона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и члана 53. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ДЕМОГРАФСКИХ И 
СОЦИЈАЛНИХ СТАТИСТИКА У РЕПУБЛИЧКОМ 

ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ

1. Жељко Асентић, професор географије, разрјешава се 
вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демо-

графских и социјалних статистика у Републичком заводу за 
статистику Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1944/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ДЕМОГРАФСКИХ И 
СОЦИЈАЛНИХ СТАТИСТИКА У РЕПУБЛИЧКОМ 

ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ

1. Жељко Асентић, професор географије, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор де-
мографских и социјалних статистика у Републичком заводу 
за статистику Републике Српске на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1945/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, поступајући по пресуди 
Окружног суда, број: 11 0 У 029991 21 У, од 20.4.2022. годи-
не, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године, д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

ЗА СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НАПЛАТОМ ПОРЕЗА У 
ПОРЕСКОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Горан Земун, дипломирани економиста, разрјешава 
се дужности помоћника директора за Сектор за управљање 
наплатом пореза у Пореској управи Републике Српске због 
извршења пресуде.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1943/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 50. Закона о управним споровима (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 109/05 и 63/11), а поступајући 
по пресуди Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 02999 
21 У, од 20.4.2022. године, Влада Републике Српске, на 173. 
сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Којим се Небојша Гламочић, по занимању дипломи-

рани економиста, враћа на радно мјесто помоћник дирек-
тора за Сектор за управљање наплатом пореза у Порескoj 
управи Републике Српске, на које је именован Рјешењем 
Владе Републике Српске о постављењу на радно мјесто по-
моћник директора за Сектор за управљање наплатом пореза 
у Пореској управи Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 99/17), а у поступку извршења 
правноснажне пресуде Окружног суда у Бањој Луци, број: 
11 0 У 02999 21 У, од 20.4.2022. године.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1985/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 173. сједници, одржаној 
9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Проф. др Жељко Каран разрјешава се вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике 
Српске због истека периода на који је именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1935/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. ст. 1. и 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Проф. др Жељко Каран именује се за вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Завода за судску медицину Републи-
ке Српске на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1936/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 173. сједници, одржа-
ној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ АГЕНЦИЈА ЗА 

СЕРТИФИКАЦИЈУ, АКРЕДИТАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бојан Лукић, дипломирани економиста, разрјешава 
се вршиоца дужности директора ЈУ Агенција за сертифи-
кацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене 
заштите Републике Српске због истека периода на који је 
именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1958/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и 
члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 173. сједници, одржаној 
9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ АГЕНЦИЈА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ, АКРЕДИТАЦИЈУ 

И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бојан Лукић, дипломирани економиста, именује се 
за вршиоца дужности директора ЈУ Агенција за сертифи-
кацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене 
заштите Републике Српске на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1959/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој заштити 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 44/15), 
члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 43. 
ст. 1. и 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Срп-
ске, на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Прим. др Гордана Гузијан разрјешава се вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Ре-
публике Српске због истека периода на који је именована.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1960/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. ст. 1. и 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Прим. др Гордана Гузијан именује се за вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину 
Републике Српске на период до 60 дана.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1961/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 173. сједници, одржа-
ноj 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 

СТАРАЊА “РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ”
1. Даријана Кецман, дипломирани социјални радник, 

разрјешава се вршиоца дужности директора ЈУ Дом за дје-
цу и омладину без родитељског старања “Рада Врањеше-
вић” због истека периода на који је именована.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1956/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. ст. 1. 
и 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 173. сједници, одржаној 9.6.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И 

ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 
“РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ”

1. Даријана Кецман, дипломирани социјални радник, 
именује се за вршиоца дужности директора ЈУ Дом за дјецу 
и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић” 
на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1957/22 Предсједник
9. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1171
На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 94/15 и 78/20) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА ИЗВЈЕШТАЈА О 

ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се форма и садржај 

Извјештаја о промјенама на капиталу (у даљем тексту: 
Извјештај), обвезници израде Извјештаја и начин његове 
презентације.

Члан 2.
(1) Обвезници израде и презентације Извјештаја су сва 

правна лица са сједиштем у Републици Српској, регистро-
вана као друштва капитала, изузев микро правних лица.

(2) Образац Извјештаја из става 1. овог члана налази 
се у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 3.
(1) Приликом попуњавања Извјештаја користе се по-

даци из прописаних образаца Биланса стања (Извјештаја о 
финансијском положају на крају периода) и Биланса успје-
ха (Извјештаја о укупном резултату за период), подаци на-
ведени у Напоменама уз финансијске извјештаје и други 
потребни подаци из рачуноводства.

(2) Сви износи у Извјештају изражени су у конверти-
билним маркама, без децималних мјеста.

Члан 4.
(1) У Извјештај се обавезно уносе подаци за претход-

ни и текући обрачунски период, класификовани у складу 
са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), 
односно Међународним стандардима финансијског извје-
штавања (МСФИ).

(2) Под МСФИ, у смислу овог правилника, подразу-
мијева се и Међународни стандард финансијског извјешта-
вања за мале и средње ентитете.

(3) Подаци о стањима и промјенама на капиталу 
уносе се у одговарајуће поље које се налази на пресје-
ку одговарајуће позиције са ознаком за АОП и одгова-
рајуће колоне Извјештаја, према врстама појединачних 
промјена на капиталу наведеним у колони 1 или загла-
вљу Извјештаја.

(4) Колоне 11 и 12 попуњавају само правна лица која 
састављају консолидовани финансијски извјештај и та 
правна лица, у складу са МРС 1 – Презентација финан-
сијских извјештаја, имају обавезу да у Извјештају одвоје-
но презентују износе капитала који припадају власницима 
матичног друштва од износа који припадају удјелима који 
немају контролу (мањинским власницима).

Члан 5.
(1) У колони 3 Извјештаја уносе се промјене на ак-

цијском капиталу, удјелима у друштву са ограниченом 
одговорношћу и на другим облицима основног капита-
ла.

(2) У колони 3 Извјештаја, на АОП позиције 908 и 920, 
уносе се повећања акцијског капитала по основу емисије 
акција, повећања власничких удјела, као и друга повећања 
акцијског/власничког капитала извршена у складу са закон-
ским прописима.

(3) У колону 3 Извјештаја, на АОП позиције 909 и 921, 
уноси се податак о смањењу капитала путем стицања соп-
ствених акција, као и друга смањења основног капитала 
извршена у складу са законским прописима.

(4) У колону 3 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904, 
913, 916 и 925, уносе се салда на контима акцијског/вла-
сничког капитала утврђена на датум извјештавања.

(5) Уколико правно лице на датум извјештавања на ра-
чунима уписаног а неуплаћеног капитала има исказан сал-
до, износи из става 4. овог члана умањују се за износ салда 
са тих рачуна.

Члан 6.
(1) У колони 4 Извјештаја, на АОП позиције 908, 909, 

920 и 921, уносе се износи емисионе премије утврђене при-
ликом емисије акција, као и смањење или повећање еми-
сионе премије у поступцима поништавања или поновне 
продаје стечених сопствених акција.

(2) У колону 4 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904, 
913, 916 и 925, уносе се салда емисионе премије утврђена 
на датум извјештавања.

Члан 7.
(1) У колону 5 Извјештаја, на АОП позиције 911, 912, 

923 и 924, уносе се повећања или смањења законских, ста-
тутарних резерви, резерви формираних из добити и других 
резерви формираних на основу одлуке органа управљања, у 
складу са релевантним прописима, било да се ради о распо-
дјели добити, покрићу губитка или директној готовинској 
уплати резерви.
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(2) У колону 5 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904, 
913, 916 и 925, уносе се салда ових резерви утврђена на 
датум извјештавања.

Члан 8.
(1) У колону 6 Извјештаја, на АОП позиције 906 и 918, 

уносе се ефекти повећања или смањења ревалоризационих 
резерви за некретнине, постројења и опрему, у складу са 
МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема.

(2) У колону 6 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904, 
913, 916 и 925, уносе се салда ових ревалоризационих ре-
зерви утврђена на датум извјештавања.

Члан 9.
(1) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 906 и 918, 

уносе се ефекти промјена вриједности финансијских сред-
става вреднованих по фер вриједности кроз остали укупни 
резултат, у складу са МСФИ 9.

(2) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904, 
913, 916 и 925, уносе се салда ових ревалоризационих ре-
зерви утврђена на датум извјештавања.

Члан 10.
(1) У колону 8 Извјештаја, на АОП позиције 906 и 918, 

уносе се ефекти повећања или смањења ревалоризационих 
резерви у складу са МРС 38 – Нематеријална средства, 
МРС 21 – Ефекти промјена девизних курсева, ревалориза-
ционе резерве произашле из трансакције заштите од гото-
винских токова, те друге ревалоризационе резерве.

(2) У колону 8 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904, 
913, 916 и 925, уносе се салда ових ревалоризационих ре-
зерви утврђена на датум извјештавања.

Члан 11.
(1) У колону 9 Извјештаја, на АОП позиције 902 и 903, 

уносе се ефекти промјена рачуноводствених политика, од-
носно ефекти исправљања грешака из ранијих периода, у 
складу са МРС 8 – Рачуноводствене политике, промјене ра-
чуноводствених процјена и грешке. На АОП позиције 914 и 
915 уносе се ефекти промјена рачуноводствених политика, 
односно ефекти исправљања грешака из ранијих периода, 
искључиво ако је то прописано одређеним МРС/МСФИ 
или уколико је неизводљиво утврдити ефекте који се уносе 
на АОП позиције 902 и 903.

(2) Ако се ефекти из става 1. овог члана, дјелимично 
или у потпуности, односе на ревалоризационе резерве за 
некретнине, постројења и опрему, ревалоризационе резер-
ве за финансијска средства вреднована по фер вриједности 
кроз остали укупни резултат или друге ревалоризационе 
резерве, уносе се у колоне 6, 7 или 8 Извјештаја на помену-
те АОП позиције.

(3) У колону 9 Извјештаја, на АОП позиције 905 и 917, 
уносе се добици или губици периода утврђени у Билансу 
успјеха – Извјештају о укупном резултату за период.

(4) У колону 9 Извјештаја, на АОП позиције 910 и 922, 
уносе се смањења добити по основу објављених дивиденди 
и учешћа у добити.

(5) У колону 9 Извјештаја, на АОП позиције 911 и 923, 
уносе се смањења добити по основу издвајања законских 
и статутарних резерви, као по основу покрића губитка. У 
иста поља уносе се и износи смањења акумулираног губит-
ка покривеног из резерви.

(6) У колону 9 Извјештаја, на АОП позиције 908, 909, 
920 и 921, уносе се смањења добити ради повећања ак-
цијског/власничког капитала, као и ради смањења акумули-
раних губитака по основу покрића губитака из акцијског/
власничког капитала.

(7) У колону 9 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904, 
913, 916 и 925, уносе се салда задржане добити, односно 
непокривених губитака, утврђена на датум извјештавања.

Члан 12.
У колону 10 Извјештаја уноси се збир позиција прика-

заних у колонама од 3 до 9 Извјештаја, за сваки АОП поје-
диначно.

Члан 13.
У колону 11 Извјештаја, на одговарајућим АОП 

позицијама, матична правна лица која састављају кон-
солидоване финансијске извјештаје уносе износе који 
припадају удјелима који немају контролу (мањинским 
власницима).

Члан 14.
У колону 12 Извјештаја матична правна лица која при-

премају консолидоване финансијске извјештаје уносе суме 
позиција наведених у колонама 10 и 11, за сваки АОП поје-
диначно.

Члан 15.
Извјештај се доставља Агенцији за посредничке, ин-

форматичке и финансијске услуге а. д. Бања Лука, на начин 
и у роковима прописаним Законом о рачуноводству и реви-
зији Републике Српске.

Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о садржини и форми обрасца Извјештаја о 
промјенама на капиталу (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 63/16).

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.12/020-1862/22
10. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

Назив привредног друштва:

       

Сједиште:  Матични број

      

Рачун код овлашћене организације за платни промет: Шифра дјелатности

              

 ЈИБ
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ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период који се завршава на дан ___________________. године
- у конвертибилним маркама-
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1. Стање на дан 1.1.20___. 
године 901

2. Ефекти промјена у рачуно-
водственим политикама 902

3. Ефекти исправки грешака 903
4. Поново исказано стање на 
дан 1.1.20___. године
(901 ± 902 ± 903)

904

5. Добит/(губитак) за годину 905
6. Остали укупни резултат за 
годину 906

7. Укупна добит/(губитак)
(± 905 ± 906)

907

8. Емисија акцијског капитала 
и други облици повећања 
капитала

908

9. Стицање сопствених акција 
и други облици смањења ка-
питала

909

10. Објављене дивиденде 910
11. Други облици расподјеле 
добити и покриће губитка 911

12. Остале промјене 912

13. Стање на дан 31.12.20___. 
/ 1.1.20____. године (904 ± 
907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 
± 912)

913

14. Ефекти промјена у рачуно-
водственим политикама 914

15. Ефекти исправки грешака 915
16. Поново исказано стање 
на дан 1.1.20___. године
(913 ± 914 ± 915)

916

17. Добит/(губитак) за годину 917
18. Остали укупни резултат 
за годину 918

19. Укупна добит/(губитак) 
(± 917 ± 918)

919

20. Емисија акцијског капита-
ла и други облици повећања 
капитала

920

21. Стицање сопствених ак-
ција и други облици смањења 
капитала

921

22. Објављене дивиденде 922
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На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 94/15 и 78/20) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАЗАЦА ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ДРУГА ПРАВНА 
ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржина и форма 

образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, 
друга правна лица и предузетнике који пословне књиге 
воде по систему двојног књиговодства (у даљем тексту: 
правна лица и предузетници).

Члан 2.
(1) Под финансијским извјештајима из члана 1. овог 

правилника подразумијевају се:
1) Биланс стања – Извјештај о финансијском положају 

на крају периода,
2) Биланс успјеха – Извјештај о укупном резултату за 

период,
3) Биланс токова готовине – Извјештај о токовима го-

товине,
4) Напомене уз финансијске извјештаје.
(2) Обрасци финансијских извјештаја из става 1. т. 1), 

2) и 3) овог члана налазе се у прилозима 1, 2, 3. и 4. овог 
правилника и чине његов саставни дио.

(3) Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату 
у периоду) састоји се од два обрасца: Биланса успјеха и 
Извјештаја о осталом резултату у периоду. Обвезници који 
у извјештајном периоду нису остварили остале добитке и 
губитке, односно добитке и губитке утврђене директно у 
капиталу нису обавезни да презентују Извјештај о осталом 
резултату у периоду.

Члан 3.
У погледу садржине појединих рачуна и група рачуна 

у колони 1 образаца финансијских извјештаја из члана 2. 
овог правилника поступа се према одредбама правилника 
који прописује Контни оквир и садржину рачуна у Контном 
оквиру за привредна друштва, друга правна лица и преду-
зетнике.

Члан 4.
(1) Приликом попуњавања образаца финансијских 

извјештаја из члана 2. овог правилника подаци се уносе на 
одређене позиције означене у колони 2, односно ознаке за 
АОП у колони 3, са рачуна и група рачуна означених у ко-
лони 1 образаца.

(2) Подаци у обрасцима уносе се у конвертибилним 
маркама (КМ), без децималних мјеста.

(3) Правно лице које сачињава консолидоване финан-
сијске извјештаје дужно је да на прописаним обрасцима 
стави ознаку “консолидовани”.

Члан 5.
(1) Правно лице код којег је настала статусна промје-

на, односно промјена правне форме, као и правно лице над 
којим је отворен стечајни или ликвидациони поступак, са-
чињава и презентује финансијске извјештаје на дан стату-
сне промјене, односно на дан промјене правне форме, као и 
на дан отварања и закључења стечајног или ликвидационог 
поступка.

(2) Поред извјештаја из става 1. овог члана, правно лице 
код којег је настала статусна промјена, односно промјена 
правне форме, као и правно лице над којим је отворен сте-
чајни или ликвидациони поступак, сачињава и презентује и 
годишњи финансијски извјештај.

(3) На обрасцима финансијских извјештаја из ст. 1. и 2. 
овог члана ставља се ознака из које је видљиво да је ријеч 
о статусној промјени, односно промјени правне форме, сте-
чају или ликвидацији правног лица.

Члан 6.
(1) У образац Биланс стања (Извјештај о финансијском 

положају) правно лице и предузетник уносе податке у ко-
лоне од 5 до 8 у активи, односно колоне 5 и 6 у пасиви, 
према садржини рачуна и група рачуна означених у колони 
1 обрасца.

(2) У образац Биланс стања (Извјештај о финансијском 
положају), под ознаком за АОП 001 до 067 у активи и за 
АОП 101 до 170 у пасиви, уносе се подаци са одговарајућих 
рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца.

(3) У колону 6 активе обрасца Биланса стања уносе 
се подаци са синтетичких рачуна исправке вриједности 
који су прописани правилником којим се уређује Контни 
оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за привредна 
друштва, друга правна лица и предузетнике.

(4) У колону 8 обрасца уносе се подаци из колоне 7 ак-
тиве, а у колону 6 из колоне 5 пасиве из обрасца сачињеног 
за претходни обрачунски период, док се за текућу годину, 
односно за обрачунски период за који се припрема финан-
сијски извјештај подаци у колонама 5 и 6 активе и колони 5 
пасиве уносе преузимањем изравнавајућих салда са рачуна 
на крају периода за који се финансијски извјештај припре-
ма. Подаци који се уносе у колону 7 израчунавају се одузи-
мањем износа исказаних у колони 6 од износа исказаних у 
колони 5 обрасца.

(5) Ако су подаци у колони 7 активе и колони 5 пасиве 
из претходне године кориговани у складу са рачуноводстве-
ним и другим прописима, у колону 8 активе, односно коло-
ну 6 пасиве уносе се тако кориговани подаци.

(6) Податак под ознаком за АОП 131 “Учешћа без права 
контроле” уноси се само у консолидованом Билансу стања.

Члан 7.
(1) У образац Биланс успјеха правно лице и преду-

зетник уносе податке у колоне 5 и 6 према садржини рачуна 
и група рачуна означених у колони 1 обрасца.

23. Други облици расподјеле 
добити и покриће губитка 923

24. Остале промјене 924

25. Стање на дан 31.12.20___. 
године (916 ± 919 ± 920 – 921 
– 922 ± 923 ± 924)

925

У __________________ Лице са лиценцом М. П. Лице овлашћено за заступање
Дана, ________________ ___________________________________ __________________________

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис) (пуно име, презиме и потпис)
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(2) Подаци се у образац Биланс успјеха уносе са одгова-

рајућих група рачуна и рачуна означених у колони 1 обра-
сца, тако што се за текућу годину, односно за обрачунски 
период за који се припрема финансијски извјештај подаци 
уносе у колону 5, преузимањем изравнавајућих салда са 
група рачуна и рачуна на крају периода за који се припрема 
финансијски извјештај, док се у колону 6 уносе подаци за 
претходну годину, односно претходни обрачунски период.

(3) У образац Биланс успјеха, под ознаком за АОП 201 
до 236, уносе се пословни приходи и расходи, под ознаком 
за АОП 239 до 248 финансијски приходи и расходи, под 
ознаком за АОП 251 до 270 остали приходи и расходи, под 
ознаком за АОП 273 до 298 приходи и расходи од усклађи-
вања вриједности имовине, под ознаком за АОП 237 и 238 
пословни добитак и губитак, под ознаком за АОП 249 и 
250 добитак и губитак редовне активности, под ознаком за 
АОП 271 и 272 добитак и губитак по основу осталих при-
хода и расхода, под ознаком за АОП 299 и 300 добитак и гу-
битак од усклађивања вриједности имовине, под ознаком за 
АОП 307 и 308 добитак и губитак прије опорезивања, под 
ознаком за АОП 309 до 315 текући и одложени порез на до-
бит, а под ознаком за АОП 316 и 317 нето добит и нето гу-
битак утврђен у периоду за који се припрема финансијски 
извјештај. Под ознаком за АОП 319 и 320 уносе се подаци 
о дијелу нето добити, односно губитка који припада већин-
ским и мањинским власницима, под ознаком за АОП 321 и 
322 обична и разријеђена зарада по акцији, а под ознаком за 
АОП 323 и 324 просјечан број запослених по основу часова 
рада, односно стања на крају мјесеца.

(4) Подаци под ознаком за АОП 303 “Удио у добити 
придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном 
методе удјела” и АОП 304 “Удио у губитку придруженог 
друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела” 
уносе се само у консолидованом Билансу успјеха.

(5) У образац Извјештај о осталом резултату у перио-
ду, под ознаком за АОП 401 до АОП 414, уносе се добици 
и губици који су у периоду утврђени директно у капита-
лу и који чине остали укупан резултат у периоду и порез 
на добитак који се односи на остали укупан резултат. Под 
ознаком за АОП 400 уноси се нето добит или нето губитак 
утврђен у обрасцу Биланс успјеха, под ознаком за АОП 415 
осталa добит или губитак у периоду, под ознаком за АОП 
416 укупан нето резултат остварен у обрачунском периоду, 
а под ознаком за АОП 417 и 418 подаци о дијелу укупног 
добитка, односно укупног губитка који припада већинским 
и мањинским власницима.

(6) Подаци се у образац Извјештај о осталом резултату 
уносе тако што се за текућу годину, односно за обрачунски 
период за који се припрема финансијски извјештај подаци 
уносе у колону 5, преузимањем промета са одговарајућих 
рачуна током периода за који се припрема финансијски 
извјештај, док се у колону 6 уносе подаци из колоне 5 обра-
сца за претходну годину, односно претходни обрачунски 
период.

(7) Под ознаком за АОП 402 уноси се нето (дуговни 
или потражни) промет аналитичких рачуна који се односе 
на дужничке инструменте по фер вриједности кроз остали 
укупан резултат евидентиран на рачунима 332 и 333, под 
ознаком за АОП 403 нето (дуговни или потражни) промет 
рачуна 331, под ознаком за АОП 404 нето (дуговни или 
потражни) удио у осталом укупном резултату придруженог 
друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела 
(ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха) 
приликом припреме консолидованих финансијских извје-
штаја, под ознаком за АОП 405 нето добици или губици 
по основу конверзије финансијских извјештаја иностраног 
пословања приликом припреме консолидованих финан-
сијских извјештаја, под ознаком за АОП 406 нето (дуговни 
или потражни) промет аналитичких рачуна који се односе 
на остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс 
успјеха евидентиран на рачуну 339, под ознаком за АОП 
407 одложени порез на добит који се односи на претходне 
ставке под ознаком АОП 402 до АОП 406, под ознаком за 
АОП 409 нето (дуговни или потражни) промет рачуна 330, 
под ознаком за АОП 410 нето (дуговни или потражни) про-

мет аналитичких рачуна који се односе на власничке ин-
струменте по фер вриједности кроз остали укупан резултат 
евидентиран на рачунима 332 и 333, под ознаком за АОП 
411 нето (дуговни или потражни) промет аналитичких ра-
чуна који се односе на актуарске добитке или губитке од 
планова дефинисаних примања евидентиран на рачуну 339, 
под ознаком за АОП 412 нето (дуговни или потражни) удио 
у осталом укупном резултату придруженог друштва и за-
једничког подухвата примјеном методе удјела (ставке које 
неће бити рекласификоване у биланс успјеха) приликом 
припреме консолидованих финансијских извјештаја, под 
ознаком за АОП 413 нето (дуговни или потражни) промет 
аналитичких рачуна који се односе на остале ставке које 
неће бити рекласификоване у биланс успјеха евидентиран 
на рачуну 339, те под ознаком за АОП 414 одложени порез 
на добит који се односи на претходне ставке под ознаком 
АОП 409 до АОП 413.

(8) Ако су подаци из претходне године кориговани у 
складу са рачуноводственим и другим прописима, у колону 
6 уносе се тако кориговани подаци.

Члан 8.
(1) Образац Биланс токова готовине (Извјештај о то-

ковима готовине) правно лице и предузетник сачињава на 
основу одговарајућих података презентованих у Билан-
су стања (Извјештају о финансијском положају), Билансу 
успјеха (Извјештају о укупном резултату у периоду) и по-
датака из књиговодственe евиденцијe правног лица и пре-
дузетника.

(2) Под токовима готовине, у смислу овог правилника, 
подразумијевају се приливи и одливи готовине и готовин-
ских еквивалената исказани у извјештајном периоду.

(3) Приливи и одливи готовине утврђују се на основу 
евиденције о приливима и одливима готовине и готовин-
ских еквивалената преко благајне и пословних рачуна, 
укључујући компензације, асигнације и цесије спроведене 
преко тих рачуна или на основу података преузетих са одго-
варајућих рачуна и група рачуна из књиговодства правног 
лица и предузетника.

(4) Пренос готовине и готовинских еквивалената изме-
ђу појединих рачуна у оквиру истог правног лица или истог 
предузетника не сматра се током готовине.

Члан 9.
(1) У образац Биланс токова готовине (Извјештај о то-

ковима готовине) подаци се уносе на одређене позиције из 
колоне 2, односно ознаке за АОП из колоне 3, према садр-
жини одређеној чл. 10. до 19. овог правилника. У колону 5 
обрасца уносе се подаци за текућу годину, односно текући 
обрачунски период, а у колону 6 за претходну годину, од-
носно претходни обрачунски период.

(2) Ако су подаци из претходне године кориговани у 
складу са рачуноводственим и другим прописима, у колону 
6 уносе се тако кориговани подаци.

Члан 10.
(1) У образац Биланс токова готовине (Извјештај о то-

ковима готовине) под ознаком за АОП 501 – Приливи гото-
вине из пословних активности уписује се податак о укуп-
ном приливу готовине из пословних активности са пози-
ција под ознаком за АОП 502 до 505.

(2) Под ознаком за АОП 502 – Приливи од купаца и при-
мљени аванси у земљи исказују се подаци о приливу гото-
вине по основу наплаћених потраживања, као и примљених 
аванса од купаца у земљи у току обрачунског периода.

(3) Под ознаком за АОП 503 – Приливи од купаца и при-
мљени аванси у иностранству исказују се подаци о приливу 
готовине по основу наплаћених потраживања, као и при-
мљених аванса од купаца из иностранства у току обрачун-
ског периода.

(4) Под ознаком за АОП 504 – Приливи од премија, суб-
венција, дотација и слично исказују се наплаћени износи 
готовине од државних органа и институција по основу пре-
мија, субвенција, дотација и слично.



 

20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59 22.6.2022.

(5) Под ознаком за АОП 505 – Остали приливи из 
пословних активности исказују се подаци о приливима 
готовине по основу наплате прихода од закупнина, чла-
нарина и осталих пословних прихода, наплате потражи-
вања од запослених, приливи по основу поврата пореза 
на додату вриједност, приливи по основу осталих потра-
живања и остали непоменути приливи из редовног по-
словања.

Члан 11.
(1) Под ознаком за АОП 506 – Одливи готовине из по-

словних активности уписује се податак о укупним одли-
вима готовине из пословних активности, са позиција под 
ознаком за АОП 507 до 512.

(2) Под ознаком за АОП 507 – Одливи по основу испла-
та добављачима и дати аванси у земљи исказују се изно-
си извршених исплата добављачима у земљи за набавке 
сировина и материјала и других трошкова пословања у 
току обрачунског периода, као и износи плаћених аванса 
добављачима за будуће набавке материјала, робе, енергије 
и услуга.

(3) Под ознаком за АОП 508 – Одливи по основу испла-
та добављачима и дати аванси у иностранству исказују се 
износи извршених исплата добављачима у иностранству за 
набавке сировина и материјала и других трошкова посло-
вања у току обрачунског периода, као и износи плаћених 
аванса добављачима за будуће набавке материјала, робе, 
енергије и услуга.

(4) Под ознаком за АОП 509 – Одливи по основу плаће-
них камата исказују се сва плаћања по основу камата у току 
обрачунског периода.

(5) Под ознаком за АОП 510 - Одливи по основу испла-
та плата, накнада плата и осталих личних расхода исказују 
се износи исплаћених бруто плата, накнада плата и осталих 
личних расхода у току обрачунског периода.

(6) Под ознаком за АОП 511 – Одливи по основу пореза 
на добит исказују се износи плаћених аконтација пореза на 
добит у току обрачунског периода и по коначном обрачуну 
за претходну годину.

(7) Под ознаком за АОП 512 – Остали одливи из послов-
них активности исказују се подаци о одливима готовине по 
основу плаћеног закупа, чланарина, плаћених акциза, поре-
за на додату вриједност, пореза и доприноса који терете по-
слодавца, царина и других дажбина и осталих непоменутих 
плаћања из редовног пословања.

Члан 12.
(1) Под ознаком за АОП 513 – Нето прилив готовине из 

пословних активности исказује се разлика између позиција 
под ознаком за АОП 501 – Приливи готовине из пословних 
активности и АОП 506 – Одливи готовине из пословних 
активности.

(2) Под ознаком за АОП 514 – Нето одлив готовине из 
пословних активности исказује се разлика између позиција 
под ознаком за АОП 506 – Одливи готовине из пословних 
активности и АОП 501 – Приливи готовине из пословних 
активности.

Члан 13.
(1) Под ознаком за АОП 515 – Приливи готовине из 

активности инвестирања уписује се податак о укупним 
приливима готовине из активности инвестирања са пози-
ција под ознаком за АОП 516 до 530.

(2) Под ознаком за АОП 516 – Приливи по основу про-
даје акција и удјела зависних и придружених друштава и 
заједничких подухвата исказује се износ примљене готови-
не у току обрачунског периода по овом основу.

(3) Под ознаком за АОП 517 – Приливи по основу про-
даје некретнина, постројења и опреме исказује се износ 
примљене готовине од продаје некретнина, постројења и 
опреме у току обрачунског периода.

(4) Под ознаком за АОП 518 – Приливи по основу про-
даје инвестиционих некретнина исказује се износ примље-

не готовине од продаје датих средстава у току обрачунског 
периода.

(5) Под ознаком за АОП 519 – Приливи по основу про-
даје биолошких средстава исказује се износ примљене го-
товине од продаје датих средстава у току обрачунског пе-
риода.

(6) Под ознаком за АОП 520 – Приливи по основу про-
даје нематеријалних средстава исказује се износ примљене 
готовине од продаје датих средстава у току обрачунског 
периода.

(7) Под ознаком за АОП 521 – Приливи по основу про-
даје сталних средстава намијењених продаји исказује се 
износ примљене готовине од продаје датих средстава у 
току обрачунског периода.

(8) Под ознаком за АОП 522 – Приливи од финан-
сијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни 
резултат исказује се износ примљене готовине по основу 
ових средстава.

(9) Под ознаком за АОП 523 – Приливи од финансијских 
средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха исказује 
се износ примљене готовине по основу ових средстава.

(10) Под ознаком за АОП 524 – Приливи од осталих 
финансијских средстава по амортизованој вриједности 
исказује се износ примљене готовине у току обрачунског 
периода по овом основу.

(11) Под ознаком за АОП 525 – Приливи по основу ли-
зинга (главница) исказује се износ примљене готовине у 
току обрачунског периода од наплате главнице по основу 
средстава датих у закуп.

(12) Под ознаком за АОП 526 – Приливи по основу ли-
зинга (камата) исказује се износ примљене готовине у току 
обрачунског периода од наплате камате по основу средста-
ва датих у закуп.

(13) Под ознаком АОП 527 – Приливи по основу камата 
исказује се износ готовине по основу осталих наплаћених 
камата у току обрачунског периода из активности инвести-
рања.

(14) Под ознаком АОП 528 – Приливи од дивиденди и 
учешћа у добитку исказује се износ примљене готовине по 
овом основу у току обрачунског периода.

(15) Под ознаком АОП 529 – Приливи по основу дериват-
них финансијских инструмената исказује се износ примљене 
готовине по овом основу у току обрачунског периода.

(16) Под ознаком АОП 530 – Остали приливи из актив-
ности инвестирања исказују се остали приливи у току 
обрачунског периода из активности инвестирања који нису 
обухваћени на позицијама под ознаком за АОП 516 до 529.

Члан 14.
(1) Под ознаком за АОП 531 – Одливи готовине из 

активности инвестирања уписује се податак о укупним 
одливима готовине из активности инвестирања са позиција 
под ознаком за АОП 532 до АОП 541.

(2) Под ознаком за АОП 532 – Одливи готовине по 
основу куповине акција и удјела зависних и придружених 
друштава и заједничких подухвата исказује се износ одлива 
готовине у току обрачунског периода по овом основу.

(3) Под ознаком за АОП 533 – Одливи по основу ку-
повине некретнина, постројења и опреме исказује се износ 
одлива готовине по основу прибављања наведених средста-
ва у току обрачунског периода.

(4) Под ознаком за АОП 534 – Одливи по основу купо-
вине инвестиционих некретнина исказује се износ одлива 
готовине по основу прибављања наведених средстава у 
току обрачунског периода.

(5) Под ознаком за АОП 535 – Одливи по основу ку-
повине биолошких средстава исказује се износ одлива го-
товине по основу прибављања наведених средстава у току 
обрачунског периода.

(6) Под ознаком за АОП 536 – Одливи по основу купо-
вине нематеријалних средстава исказује се износ одлива го-
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товине по основу прибављања наведених средстава у току 
обрачунског периода.

(7) Под ознаком за АОП 537 – Одливи по основу финан-
сијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни 
резултат исказује се износ одлива готовине по основу сти-
цања ових средстава.

(8) Под ознаком за АОП 538 – Одливи по основу финан-
сијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха 
исказује се износ одлива готовине по основу стицања ових 
средстава.

(9) Под ознаком за АОП 539 – Одливи по основу оста-
лих финансијских средстава по амортизованој вриједности 
исказује се износ одлива готовине по основу стицања ових 
средстава.

(10) Под ознаком за АОП 540 – Одливи по основу дери-
ватних финансијских инструмената исказује се износ одли-
ва готовине по овом основу у току обрачунског периода.

(11) Под ознаком АОП 541 – Остали одливи из активно-
сти инвестирања исказују се остали одливи у току обрачун-
ског периода из активности инвестирања који нису обухва-
ћени на позицијама под ознаком за АОП 532 до 540.

Члан 15.
(1) Под ознаком за АОП 542 – Нето прилив готовине 

из активности инвестирања исказује се разлика између 
позиције под ознаком за АОП 515 – Приливи готовине из 
активности инвестирања и АОП 531 – Одливи готовине из 
активности инвестирања.

(2) Под ознаком за АОП 543 – Нето одлив готовине 
из активности инвестирања исказује се разлика између 
позиције под ознаком за АОП 531 – Одливи готовине из 
активности инвестирања и АОП 515 – Приливи готовине 
из активности инвестирања.

Члан 16.
(1) Под ознаком за АОП 544 – Приливи готовине из 

активности финансирања уписује се податак о укупним 
приливима готовине по основу активности финансирања, 
са позиција под ознаком за АОП 545 до 550.

(2) Под ознаком за АОП 545 – Приливи по основу по-
већања основног капитала исказују се износи прилива го-
товине по основу уплате акција и других трајних удјела у 
основном капиталу.

(3) Под ознаком за АОП 546 – Приливи од продаје от-
купљених сопствених акција исказује се износ прилива го-
товине по овом основу у току обрачунског периода.

(4) Под ознаком за АОП 547 – Приливи по основу ду-
горочних кредита исказује се износ готовине примљене по 
основу дугорочних кредита у обрачунском периоду.

(5) Под ознаком за АОП 548 – Приливи по основу крат-
корочних кредита исказује се износ готовине примљене по 
основу краткорочних кредита у обрачунском периоду.

(6) Под ознаком за АОП 549 – Приливи по основу изда-
тих дужничких инструмената исказује се износ прилива го-
товине по овом основу у току обрачунског периода.

(7) Под ознаком за АОП 550 – Остали приливи из актив-
ности финансирања исказују се остали приливи у току 
обрачунског периода из активности финансирања који нису 
обухваћени на позицијама под ознаком за АОП 545 до 549.

Члан 17.
(1) Под ознаком за АОП 551 – Одливи готовине из 

активности финансирања уписује се податак о укупним 
одливима готовине из активности финансирања са пози-
ција под ознаком за АОП 552 до 558.

(2) Под ознаком за АОП 552 – Одливи по основу от-
купа сопствених акција и удјела исказује се износ одлива 
готовине у току обрачунског периода за откуп сопствених 
акција и удјела.

(3) Под ознаком за АОП 553 – Одливи по основу дуго-
рочних кредита исказује се износ одлива готовине у току 
обрачунског периода по основу отплате дугорочних кредита.

(4) Под ознаком за АОП 554 – Одливи по основу крат-
корочних кредита исказује се износ одлива готовине у току 
обрачунског периода по основу отплате краткорочних кре-
дита.

(5) Под ознаком за АОП 555 – Одливи по основу лизин-
га исказује се износ одлива готовине у току обрачунског 
периода по основу плаћања за средства узета у лизинг.

(6) Под ознаком за АОП 556 – Одливи по основу дужни-
чких инструмената исказује се износ одлива готовине по 
овом основу у току обрачунског периода.

(7) Под ознаком за АОП 557 – Одливи по основу испла-
ћених дивиденди исказује се износ одлива готовине по 
основу плаћених дивиденди у току обрачунског периода.

(8) Под ознаком за АОП 558 – Остали одливи из актив-
ности финансирања исказују се остали одливи у току обра-
чунског периода из активности финансирања који нису 
обухваћени на позицијама под ознаком за АОП 552 до 557.

Члан 18.
(1) Под ознаком за АОП 559 – Нето прилив готовине 

из активности финансирања исказује се разлика између 
позиција под ознаком за АОП 544 – Прилив готовине из 
активности финансирања и АОП 551 – Одливи готовине из 
активности финансирања.

(2) Под ознаком за АОП 560 – Нето одлив готовине 
из активности финансирања исказује се разлика између 
позиција под ознаком за АОП 551 – Одливи готовине из 
активности финансирања и АОП 544 – Приливи готовине 
из активности финансирања.

Члан 19.
(1) Под ознаком за АОП 561 – Укупни приливи готовине 

исказује се збир износа на позицијама АОП 501 – Приливи 
готовине из пословних активности, АОП 515 – Приливи го-
товине из активности инвестирања и АОП 544 – Приливи 
готовине из активности финансирања.

(2) Под ознаком за АОП 562 – Укупни одливи готовине 
исказује се збир износа на позицијама АОП 506 – Одливи 
готовине из пословних активности, АОП 531 – Одливи го-
товине из активности инвестирања и АОП 551 – Одливи 
готовине из активности финансирања.

(3) Под ознаком за АОП 563 – Нето прилив готовине 
исказује се разлика између износа на позицијама АОП 561 
– Укупни приливи готовине и АОП 562 – Укупни одливи 
готовине.

(4) Под ознаком за АОП 564 – Нето одлив готовине 
исказује се разлика између износа на позицијама АОП 562 
– Укупни одливи готовине и АОП 561 – Укупни приливи 
готовине.

(5) Под ознаком за АОП 565 – Готовина на почетку 
обрачунског периода исказује се износ готовине и готовин-
ских еквивалената са стањем на дан почетка текућег, од-
носно претходног обрачунског периода.

(6) Под ознаком за АОП 566 – Позитивне курсне разли-
ке по основу прерачуна готовине исказује се износ реализо-
ваних позитивних курсних разлика на датум извјештавања.

(7) Под ознаком за АОП 567 – Негативне курсне разли-
ке по основу прерачуна готовине исказује се износ реализо-
ваних негативних курсних разлика на датум извјештавaња.

(8) Под ознаком за АОП 568 – Готовина на крају обра-
чунског периода исказује се износ готовине на крају те-
кућег, односно претходног обрачунског периода.

Члан 20.
(1) Поред образаца финансијских извјештаја из члана 2. 

овог правилника, правна лица треба да припреме и напоме-
не уз финансијске извјештаје.

(2) Напомене садрже додатне информације (текстуални 
опис или рашчлањивање) за материјално значајне ставке 
представљене у Билансу стања (Извјештај о финансијском 
положају), Билансу успјеха (Извјештај о укупном резултату 
за период), Билансу токова готовине (Извјештај о токовима 
готовине) и Извјештају о промјенама на капиталу.
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(3) У напоменама из става 1. овог члана се:
1) презентују информације о основи за састављање фи-

нансијских извјештаја и примијењеним рачуноводственим 
политикама,

2) објелодањују информације које МСФИ захтијевају у 
вези са позицијама које привредна друштва имају у њиховим 
обрасцима, а које нису детаљно приказане у обрасцима,

3) пружају додатне информације које нису презентова-
не у обрасцима, али су релевантне за њихово разумијевање.

(4) У обрасцима Биланса стања (Извјештај о финан-
сијском положају), Биланса успјеха (Извјештај о укупном 
резултату за период) и Билансу токова готовине (Извјештај 
о токовима готовине), у колони 3, уносе се бројеви напоме-
на за материјално значајне ставке из образаца на које се те 
напомене и односе.

(5) Напомене се морају презентовати систематски, ко-
лико је то могуће.

Члан 21.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о садржини и форми образаца финансијских 
извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 63/16).

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.12/020-1861/2022
10. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Назив привредног друштва, другог правног лица или
предузетника:  
       
Сједиште:  Матични број
       
Рачун код овлашћене организације за платни промет: Шифра дјелатности
              
 ЈИБ
 
 

БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском положају)
на дан__________________20__. године

(у конвертибилним маркама)

Група рачуна, 
рачун П О З И Ц И Ј А Ознака 

за АОП Напомена

Износ на дан биланса текуће 
године Износ на дан би-

ланса претходне 
године (почетно 

стање)Бруто Исправка 
вриједности

Нето
(5 – 6)

1 2 3 4 5 6 7 8
БИЛАНСНА АКТИВА
А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 
015 + 016 + 017 + 022 + 034)

001

01 I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 
до 007) 002

010, дио 019 1. Улагања у развој 003
011,013 дио 

019
2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер 
и остала права 004

012, дио 019 3. Goodwill 005
014, дио 019 4. Остала нематеријална средства 006

015, 016 и дио 
019

5. Аванси и нематеријална средства у 
припреми 007

02 II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА (009 до 014) 008

020, дио 029 1. Земљиште 009
021, дио 029 2. Грађевински објекти 010
022, дио 029 3. Постројења и опрема 011

023, дио 029 4. Остале некретнине, постројења и 
опрема 012

024, дио 029 5. Улагање на туђим некретнинама, по-
стројењима и опреми 013

025, 026, дио 
029

6. Аванси и некретнине, постројења и 
опрема у припреми 014

03 III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 015
04 IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП 016

05 V БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 
021) 017

050, дио 059 1. Шуме 018
051, дио 059 2. Вишегодишњи засади 019
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052, 053, дио 
059

3. Основно стадо и остала биолошка 
средства 020

055, 056 и дио 
059

4. Аванси и биолошка средства у при-
преми 021

06
VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (023 + 024 + 025 + 030 + 
033)

022

060, дио 069 1. Учешће у капиталу зависних субје-
ката 023

061, дио 069 2. Учешће у капиталу придружених 
субјеката и заједничких подухвата 024

дио 06 3. Финансијска средства по амортизова-
ној вриједности (026 до 029) 025

062, дио 069 3.1. Дугорочни кредити повезаним прав-
ним лицима 026

063, дио 069 3.2. Дугорочни кредити у земљи 027
064, дио 069 3.3. Дугорочни кредити у иностранству 028

065, дио 069 3.4. Остала финансијска средства по 
амортизованој вриједности 029

дио 06
4. Финансијска средства по фер вријед-
ности кроз остали укупан резултат (031 
+ 032)

030

066, дио 069 4.1. Власнички инструменти 031
067, дио 069 4.2. Дужнички инструменти 032

068, дио 069 5. Потраживања по финансијском ли-
зингу 033

07 и 08 VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА 
И РАЗГРАНИЧЕЊА 034

090 Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 035
В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044) 036

10 до 15
I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НА-
МИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА 
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
(038 до 043)

037

100 до 109 1. Залихе материјала 038

110 до 119 2. Залихе недовршене производње, по-
лупроизвода и недовршених услуга 039

120 до 129 3. Залихе готових производа 040
130 до 139 4. Залихе робе 041

140 до 149 5. Стална средства намијењена продаји 
и средства пословања које се обуставља 042

150 до 159 6. Дати аванси 043
II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ 
ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА 
НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ (045 + 052 
+ 061 + 064 + 065)

044

1. Краткорочна потраживања (046 до 
051) 045

200, дио 209 1.1. Купци – повезана правна лица 046
201, 202, 203, 

дио 209 1.2. Купци у земљи 047

204, дио 209 1.3. Купци из иностранства 048
група 21, осим 

214
1.4. Потраживања из специфичних по-
слова 049

група 22, осим 
224 1.5. Остала краткорочна потраживања 050

224 1.6. Потраживања за више плаћен порез 
на добит 051

2. Краткорочни финансијски пласмани 
(053 + 058 + 059 + 060) 052

2.1. Финансијска средства по амортизо-
ваној вриједности (054 до 057) 053

230, дио 238 а) Краткорочни кредити повезаним 
правним лицима 054

231, дио 238 б) Краткорочни кредити у земљи 055
232, дио 238 в) Краткорочни кредити у иностранству 056

233, дио 238 г) Остала финансијска средства по 
амортизованој вриједности 057

235 и 236 2.2. Финансијска средства по фер 
вриједности кроз биланс успјеха 058
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234, 239 2.3. Потраживања по финансијском 
лизингу 059

214 2.4. Дериватна финансијска средства 060

24 3. Готовински еквиваленти и готовина 
(062 + 063) 061

240, дио 249 3.1. Готовински еквиваленти 062
241 до 249 3.2. Готовина 063
270 до  279 4. Порез на додату вриједност 064
280 до 289 5. Краткорочна разграничења 065

Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 
036) 066

880 до 888 Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 067

Група рачуна, 
рачун П О З И Ц И Ј А Ознака 

за АОП Напомена
Износ на дан 
биланса текуће 

године

Износ на дан биланса 
претходне године (по-

четно стање)
1 2 3 4 5 6

БИЛАНСНА ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 
122 – 123 + 124 – 128 + 131)

101

30 I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 + 106 + 107 + 108 + 
109) 102

300 1. Акцијски капитал (104 + 105) 103
1.1. Акцијски капитал - обичне акције 104
1.2. Акцијски капитал – повлашћене (приоритетне) 
акције 105

302 2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу 106
304 3. Улози 107
305 4. Државни капитал 108
309 5. Остали основни капитал 109

31 II ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСА-
НИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111 + 112) 110

310 1. Откупљене сопствене акције и удјели 111
311 2. Уписани неуплаћени капитал 112
320 III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 113
321 IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК 114

дио 32 V РЕЗЕРВЕ (116 до 118) 115
322 1. Законске резерве 116
323 2. Статутарне резерве 117
329 3. Остале резерве 118

дио 33 VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121) 119

330 1. Ревалоризационе резерве за некретнине, по-
стројења, опрему и нематеријална средства 120

331 и 334 2. Остале ревалоризационе резерве 121

332
VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИ-
НАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ 
ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ 
РЕЗУЛТАТ

122

333
VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИ-
НАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ 
ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ 
РЕЗУЛТАТ

123

34 IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127) 124

340 или 342
1. Нераспоређена добит ранијих година / Нера-
споређени вишак прихода над расходима ранијих 
година

125

341 или 343 2. Нераспоређена добит текуће године / Нераспо-
ређени вишак прихода над расходима текуће године 126

344 3. Нето приход од самосталне дјелатности 127
35 X ГУБИТАК (129 + 130) 128

350 или 352 1. Губитак ранијих година / Вишак расхода над при-
ходима ранијих година 129

351 или 353 2. Губитак текуће године / Вишак расхода над прихо-
дима текуће године 130

XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 131
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Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145) 132

дио 40 I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136) 133
400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 134
404 2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених 135

401, 402, 403, 
дио 409 3. Остала дугорочна резервисања 136

II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144) 137
411 1. Обавезе према повезаним правним лицима 138
413 2. Дугорочни кредити у земљи 139
414 3. Дугорочни кредити у иностранству 140

412 4. Обавезе по емитованим дужничким инструмен-
тима 141

415, 416 5. Дугорочне обавезе по лизингу 142

418 6. Остале дугорочне финансијске обавезе по аморти-
зованој вриједности 143

дио 409, 410, 
419

7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграни-
чења 144

408 III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ 
ДОНАЦИЈЕ 145

407 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 146

42 до 49
Г. КРАТКОРОЧНE ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА 
РЕЗЕРВИСАЊА(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 
165 + 166 + 167 + 168)

147

42 1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154) 148

420 1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повеза-
ним правним лицима 149

421 до 424 1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим 
краткорочним хартијама од вриједности 150

425 и 426 1.3. Краткорочне обавезе по лизингу 151

427 1.4. Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз 
биланс успјеха 152

428 1.5. Дериватне финансијске обавезе 153
429 1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности 154
43 2. Обавезе из пословања (156 до 160) 155

430 и 436 2.1. Примљени аванси, депозити и кауције 156
431 2.2. Добављачи – повезана правна лица 157

432, 433, 434 2.3. Добављачи у земљи 158
435 2.4. Добављачи из иностранства 159

437, 439 2.5. Остале обавезе из пословања 160
440 до 449 3. Обавезе из специфичних послова 161
450 до 458 4. Обавезе за плате и накнаде плата 162
460 до 469 5. Остале обавезе 163
470 до 479 6. Порез на додату вриједност 164

48,  осим 481 7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге да-
жбине 165

481 8. Обавезе за порез на добит 166
49, осим 496 9. Краткорочна разграничења 167

496 10. Краткорочна резервисања 168

Д. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147) 169
890 до 898 Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 170

ПРИЛОГ 2. 

Назив привредног друштва, другог правног лица или
предузетника:  
       
Сједиште:  Матични број
       
Рачун код овлашћене организације за платни промет: Шифра дјелатности
              
 ЈИБ
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БИЛАНС УСПЈЕХА
од ____ до ____ 20__. године

– у конвертибилним маркама 

Група рачуна, 
рачун П О З И Ц И Ј А Ознака 

за АОП Напомена
И З Н О С

Текућа 
година

Претходна 
година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)

201

60 1. Приходи од продаје робе (203 до 205) 202
600, дио 605 а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима 203
601, 602, 603, 

дио 605 б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 204

604, дио 605 в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 205
61 2. Приходи од продаје производа (207 до 209) 206

610, дио 615 а) Приходи од продаје производа повезаним правним лицима 207
611, 612, 613, 

дио 615 б) Приходи од продаје производа на домаћем тржишту 208

614, дио 615 в) Приходи од продаје производа на иностраном тржишту 209
62 3. Приходи од пружених услуга (211 до 213) 210

620, дио 625 а) Приходи од пружених услуга повезаним лицима 211
621, 622, 623, 

дио 625 б) Приходи од пружених услуга на домаћем тржишту 212

624, дио 625 в) Приходи од пружених услуга на иностраном тржишту 213
630 4. Повећање вриједности залиха учинака 214
631 5. Смањење вриједности залиха учинака 215

640 и 641 6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких 
средстава која се не амортизују 216

642 и 643 7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких 
средстава која се не амортизују 217

650 до 659 8. Остали пословни приходи 218
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 
235 + 236) 219

500 до 502 1. Набавна вриједност продате робе 220
510 до 512 2. Трошкови материјала 221

513 3. Трошкови горива и енергије 222

52 4. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примања (224 + 
225) 223

520 и 523 а) Трошкови бруто плата и бруто накнада плата 224
524 до 529 б) Трошкови осталих личних примања 225
530 до 539 5. Трошкови производних услуга 226

54 6. Трошкови амортизације и резервисања (228 + 233) 227
540 6.1. Трошкови амортизације (229 до 232) 228

дио 540 а) Амортизација некретнина, постројења и опреме 229
дио 540 б) Амортизација инвестиционих некретнина 230
дио 540 в) Амортизација средстава узетих у закуп 231
дио 540 г) Амортизација осталих средстава 232

541 6.2. Трошкови резервисања 233
55, осим 555 

и 556
7. Нематеријални трошкови
(без пореза и доприноса)

234

555 8. Трошкови пореза 235
556 9. Трошкови доприноса 236

Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 219) 237
В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 – 201) 238

66
Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (240 до 243)

239

660, 661 1. Приходи од камата 240
662 2. Позитивне курсне разлике 241
663 3. Приходи од ефеката валутне клаузуле 242
669 4. Остали финансијски приходи 243
56 II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (245 до 248) 244

560, 561 1. Расходи камата 245
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562 2. Негативне курсне разлике 246
563 3. Расходи по основу валутне клаузуле 247
569 4. Остали финансијски расходи 248

Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ
(237 + 239 – 244) или (239 – 244 - 238)

249

Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ
(238 + 244 - 239) или (244 – 239 - 237)

250

67
Е. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ
I ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ (252 до 260)

251

670, 570 нето 
приказ

1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некрет-
нина, постројења и опреме 252

671, 571 нето 
приказ 2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некретнина 253

672, 572 нето 
приказ 3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава 254

673, 573, нето 
приказ

4. Нето добици по основу продаје сталних средстава намијењених 
продаји и средстава пословања које се обуставља 255

674, 574 нето 
приказ

5. Нето добици по основу продаје финансијских средстава и улагања 
у повезана лица 256

675, 575 нето 
приказ 6. Нето добици по основу продаје материјала 257

676 7. Вишкови 258
677, 679 8. Остали приходи и добици 259
678, 577 9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената 260

57 II ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ (262 до 270) 261
570, 670

нето приказ
1. Нето губици по основу отуђења нематеријалних средстава, некрет-
нина, постројења и опреме 262

571, 671 нето 
приказ 2. Нето губици по основу отуђења инвестиционих некретнина 263

572, 672 нето 
приказ 3. Нето губици по основу отуђења биолошких средстава 264

573, 673 нето 
приказ

4. Нето губици по основу отуђења сталних средстава намијењених 
продаји и средстава пословања које се обуставља 265

574, 674 нето 
приказ

5. Нето губици од отуђења финансијских средстава и улагања у пове-
зана лица 266

575, 675 нето 
приказ 6. Нето губици по основу продаје материјала 267

576 7. Мањкови 268
577, 678 нето 

приказ 8. Нето губици од дериватних финансијских инструмената 269

578, 579 9. Остали расходи и губици 270
Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (251 
– 261) 271

З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (261 
– 251) 272

68

И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ 
ИМОВИНЕ
I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (274 
+ 281)

273

дио 68 1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске) (275 до 
280) 274

680, 580
нето приказ

1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обе-
звређења нематеријалних средстава 275

681, 581
нето приказ

1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обе-
звређења некретнина, постројења и опреме 276

682, 582
нето приказ

1.3. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обе-
звређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној 
вриједности

277

683, 583
нето приказ

1.4. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обе-
звређења биолошких средстава која се вреднују по набавној вријед-
ности

278

685, 585
нето приказ

1.5. Нето добици од усклађивања вриједности залиха материјала и 
робе 279

688, дио 689, 
588, дио 589
нето приказ

1.6. Нето добици од усклађивања вриједности сталних средстава на-
мијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих 
нефинансијских средстава

280

дио 68 2. Нето добици од усклађивања вриједности финансијских средстава 
(282 до 285) 281
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684, 584
нето приказ

2.1. Нето добици од усклађивања вриједности дугорочних финан-
сијских средстава 282

686, 585
нето приказ

2.2. Нето добици од усклађивања вриједности краткорочних финан-
сијских средстава (осим потраживања од купаца) 283

687, 587 нето 
приказ

2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака 
усљед обезвређења потраживања од купаца 284

дио 689, дио 
589

нето приказ

2.4. Нето добици од усклађивања вриједности осталих финансијских 
средстава 285

58 II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (287 
+ 294) 286

1. Расходи од усклађивања вриједности имовине (осим финансијске) 
(288 до 293) 287

580, 680
нето приказ

1.1. Нето губици по основу обезвређења нематеријалних средстава 288

581, 681
нето приказ

1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и 
опреме 289

582, 682
нето приказ

1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестиционих некретнина 
које се вреднују по набавној вриједности 290

583, 683
нето приказ

1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких средстава која се 
вреднују по набавној вриједности 291

585, 685
нето приказ

1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и 
робе 292

588, дио 589, 
688, дио 689
нето приказ

1.6. Нето губици од усклађивања вриједности сталних средстава на-
мијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих 
нефинансијских средстава

293

2. Губици од усклађивања вриједности финансијских средстава (295 
до 298) 294

584, 684
нето приказ

2.1. Нето губици од усклађивања вриједности дугорочних финан-
сијских средстава 295

586, 686
нето приказ

2.2. Нето губици од усклађивања вриједности краткорочних финан-
сијских средстава (осим потраживања од купаца) 296

587, 687 нето 
приказ 2.3. Нето губици од усклађивања вриједности потраживања од купаца 297

дио 589, дио 
689

нето приказ

2.4. Нето губици од усклађивања вриједности осталих финансијских 
средстава 298

Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМО-
ВИНЕ (273 – 286) 299

К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМО-
ВИНЕ (286 – 273) 300

690 и 691 Л. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправ-
ке грешака из ранијих година 301

590 и 591 Љ. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправ-
ке грешака из ранијих година 302

Удио у добити придруженог друштва и заједничког подухвата примје-
ном методе удјела 303

Удио у губитку придруженог друштва и заједничког подухвата при-
мјеном методе удјела 304

УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 239 + 251 + 273 + 301 + 303) 305
УКУПНИ РАСХОДИ (219 + 244 + 261 + 286 + 302 + 304) 306
М. ДОБИТ И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1. Добит прије опорезивања
(305 – 306)

307

2. Губитак прије опорезивања
(306 – 305)

308

721 Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ
1. Порески расходи периода 309

2. Одложени порески расходи (311 + 312) 310
722 2.1.  Ефекат смањења одложених пореских средстава 311
724 2.2. Ефек ат повећања одложених пореских обавеза 312

3. Одложени порески приходи (314 + 315) 313
723 3.1. Ефекат повећања одложених пореских средстава 314
725 3.2. Ефекат смањења одложених пореских обавеза 315

Њ. НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА
1. Нето добит текуће године (307 – 309 – 310 + 313) > 0 и 307 > 0 или 
(313 – 308 – 309 - 310) > 0 и 308 > 0

316
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2. Нето губитак текуће године (308 + 309 + 310 - 313) > 0 и 308 > 0 
или (309 + 310 – 307 - 313) > 0 и 307 > 0 317

726 О. Међудивиденде и други видови расподјеле добитка у току периода 318
Дио нето добити/губитка који припада већинским власницима 319
Дио нето добити/губитка који припада мањинским власницима 320
Обична зарада по акцији 321
Разријеђена зарада по акцији 322
Просјечан број запослених по основу часова рада 323
Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца 324

У ___________________ Лице са лиценцом Лице овлашћено за заступање
Дана, ________________ ____________________________________ _________________________

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис) (пуно име, презиме и потпис)

ПРИЛОГ 3.

Назив привредног друштва, другог правног лица или
предузетника:  
       
Сједиште:  Матични број
       
Рачун код овлашћене организације за платни промет: Шифра дјелатности
              
 ЈИБ
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ
о осталом резултату у периоду
од ____ до ____ 20__. године

- у конвертибилним маркама 

Ознака 
позиције П О З И Ц И Ј А Ознака 

за АОП Напомена
И З Н О С

Текућа 
година

Претходна 
година

1 2 3 4 5 6
А. НЕТО ДОБИТ ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 400
1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 402 + 
403 ± 404 ± 405 ± 406 ± 407) 401

Промјена на 
332 и 333

1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената 
по фер вриједности кроз остали укупан резултат 402

Промјена на 
331

1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите (hedging) 403

1.3. Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и за-
једничког подухвата примјеном методе удјела 404

1.4. Добици или губици по основу конверзије финансијских извје-
штаја иностраног пословања 405

Промјена на 
339, дио

1.5. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха 406

1.6. Одложени порез на добит који се односи на ове ставке 407
2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (± 409 ± 
410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414) 408

Промјена на 
330

2.1. Ревалоризација некретнина, постројења, опреме и нематеријал-
не имовине 409

Промјена на 
332 и 333

2.2. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената 
по фер вриједности кроз остали укупан резултат 410

Промјена на 
339, дио

2.3. Актуарски добици/(губици) од планова дефинисаних примања 411

2.4. Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и за-
једничког подухвата примјеном методе удјела 412

Промјена на 
339, дио

2.5. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха 413

2.6. Одложени порез на добит који се односи на ове ставке 414
Б. ОСТАЛА ДОБИТ/ГУБИТАК У ПЕРИОДУ (± 401 ± 408) 415

В. УКУПНА ДОБИТ/(ГУБИТАК) (400 ± 415) 416
 
Дио укупне добити/губитка који припада већинским власницима 417
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Дио укупне добити/губитка који припада мањинским власницима 418

У ___________________ Лице са лиценцом М. П. Лице овлашћено за заступање
Дана, ________________ ____________________________________ __________________________

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис) (пуно име, презиме и потпис)

ПРИЛОГ 4.

Назив привредног друштва, другог правног лица или
предузетника:  
       
Сједиште:  Матични број
       
Рачуни код овлашћене организације за платни промет: Шифра дјелатности
              
 ЈИБ
 
 

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)

за период од ____ до ____ 20___. године
- у конвертибилним маркама 

Позиција Ознака 
АОП-а Напомена

Износ
Текућа 
година

Претходна 
година

1 2 3 4 5 6
А
I

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Приливи готовине из пословних активности (502 до 505) 501

1. Приливи од купаца и примљени аванси у земљи 502
2. Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству 503
3. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. 504
4. Остали приливи из пословних активности 505
II Одливи готовине из пословних активности (507 до 512) 506
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи 507
2. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству 508
3. Одливи по основу плаћених камата 509
4. Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода 510
5. Одливи по основу пореза на добит 511
6. Остали одливи из пословних активности 512
III Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506) 513
IV Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501) 514
Б
I

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530)

515

1. Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придруже-
них друштава и заједничких подухвата 516

2. Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме 517
3. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина 518
4. Приливи по основу продаје биолошких средстава 519
5. Приливи по основу продаје нематеријалних средстава 520
6. Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји 521

7. Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укуп-
ни резултат 522

8. Приливи од финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха 523
9. Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности 524

10. Приливи по основу лизинга (главница) 525
11. Приливи по основу лизинга (камата) 526
12. Приливи по основу камата 527
13. Приливи од дивиденди и учешћа у добити 528
14. Приливи по основу дериватних финансијских инструмената 529
15. Остали приливи из активности инвестирања 530
II Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541) 531
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1. Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придруже-
них друштава и заједничких подухвата 532

2. Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме 533
3. Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина 534
4. Одливи по основу куповине биолошких средстава 535
5. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава 536

6. Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали 
укупни резултат 537

7. Одливи по основу финансијских средства по фер вриједности кроз биланс 
успјеха 538

8. Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој 
вриједности 539

9. Одливи по основу дериватних финансијских инструмената 540
10. Остали одливи из активности инвестирања 541
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (515 - 531) 542
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515) 543
В
I

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550)

544

1. Приливи по основу повећања основног капитала 545
2. Приливи од продаје откупљених сопствених акција 546
3. Приливи по основу дугорочних кредита 547
4. Приливи по основу краткорочних кредита 548
5. Приливи по основу издатих дужничких инструмента 549
6. Остали приливи из активности финансирања 550
II Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558) 551
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 552
2. Одливи по основу дугорочних кредита 553
3. Одливи по основу краткорочних кредита 554
4. Одливи по основу лизинга 555
5. Одливи по основу дужничких инструмената 556
6. Одливи по основу исплаћених дивиденди 557
7. Остали одливи из активности финансирања 558
III Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551) 559
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544) 560
Г УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544) 561
Д УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551) 562
Ђ НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562) 563
Е НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561) 564
Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 565
З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 566
И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 567

Ј ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 
– 567) 568

У ___________________ Лице са лиценцом М. П. Лице овлашћено за заступање
Дана, ________________ ___________________________________ _________________________

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис) (пуно име, презиме и потпис)

1173
На основу члана 16. став 2. Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 94/15 и 78/20) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КОНТНОМ ОКВИРУ 

И САДРЖИНИ РАЧУНА У КОНТНОМ ОКВИРУ ЗА 
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА И 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Члан 1.
У Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у 

Контном оквиру за привредна друштва, друга правна лица 

и предузетнике (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 104/21) члан 25. брише се.

Члан 2.
У члану 31. став 1. мијења се и гласи:
“(1) На рачунима групе 35 - Губитак, исказују се губи-

так ранијих година и губитак текуће године, према називи-
ма рачуна ове групе”.

Члан 3.
У члану 64. у ставу 4. број: “050” замјењује се бројем: 

“090”.
У ставу 5. број: “050” замјењује се бројем: “090”.

Члан 4.
У Прилогу овог правилника, који садржи Контни оквир 

за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, 
група рачуна 29 брише се.
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У истом прилогу у називу рачуна групе 35 ријечи: “до 
висине капитала” бришу се.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
а примјењује се на обрачунске периоде који су почели 1. 
јануара 2022. године или касније.

Број: 06.12/020-1860/22
10. јуна 2022. године Министар, 
Бањалука Зора Видовић, с.р.

1174 
На основу члана 37. став 3. Закона о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 60/13 и 70/20) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар по-
љопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА 
ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У 

ШУМАРСТВУ

Члан 1.
У Правилнику o условима за стицање лиценце за изво-

ђење радова у шумарству (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 26/21) у члану 7. у тачки 2) ријечи: “овлашће-
не стручне шумарске институције за образовање кадра” за-
мјењују се ријечима: “правног лица лиценцираног од стране 
надлежног министарства за обављање послова из области 
заштите и здравља на раду, прегледа и испитивања средстава 
за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду”.

Члан 2.
Послије члана 9. додаје се нови члан 9а, који гласи:

“Члан 9а.
Одредбе овог правилника не односе се на носиоце пра-

ва својине на шумама у приватној својини који сјечу врше 
за властите потребе, као ни на физичка лица која се за вла-
стите потребе за огрјевним дрветом снабдијевају путем ма-
лопродаје из шума у својини Републике”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-672-3/22
15. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1175
На основу члана 34. став 3. тачка 5) Закона о храни 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар по-
љопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О МАКСИМАЛНИМ 
НИВОИМА ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА У ХРАНИ И У 

ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ И НА ХРАНИ И НА ХРАНИ ЗА 
ЖИВОТИЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о максималним нивоима остатака пести-

цида у храни и у храни за животиње и на храни и на храни 
за животиње (“Службени гласник Републике Српске”, број 
55/20) досадашњи прилози од 1. до 6. замјењују се новим 
прилозима од 1. до 6, који чине саставни дио овог правил-
ника.

Члан 2.
Прилози од 1. до 6. овог правилника објављују се на ин-

тернет страници Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-1344/22
3. јуна 2022. године Министар, 
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1176
На основу члана 58. став 4. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и члана 76. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, 14. јуна 2022. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД 
ДУГОТРАЈНИХ ОРГАНСКИХ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку управљања отпадом 

од дуготрајних органских загађујућих материја (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 32/19) у члану 3. у тач-
ки 5) послије ријечи: “индустрији” додају се запета и нове 
т. 6) и 7), које гласе:

“6) отпад од електричних и електронских производа и 
опреме која садржи PCB, укључујући и отпад који настаје 
приликом расклапања електричних и електронских про-
извода и опреме који садржи POPs материје и

7) отпадна уља која садрже PCB”.

Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Управљање POPs отпадом је скуп мјера које обухвата-

ју сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлага-
ње POPs отпада у складу са Законом и овим правилником”.

Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) POPs отпад сакупља се одвојено од осталих врста 

отпада.
(2) Паковање POPs отпада за потребе складиштења и 

транспорта врши се на начин утврђен прописом којим се 
уређује начин складиштења, паковања и обиљежавања опа-
сног отпада.

(3) Складиштење POPs отпада врши се у складишту 
које испуњава услове утврђене прописом из става 2. овог 
члана.

(4) Транспорт POPs отпада врши се у складу са Законом 
и прописом којим се уређује превоз опасних материја.

(5) Свако кретање POPs отпада прати одговарајућа до-
кументација о кретању опасног отпада у складу са Законом 
и прописом којим се уређује образац документа о кретању 
опасног отпада и Упутство за његово попуњавање”.

Члан 4.
У члану 7. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Приликом вршења третмана POPs отпада било која 

POPs материја из Прилога 1. овог правилника издваја се из 
отпада и третира у складу са ставом 2. овог члана”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
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У дoсaдaшњeм стaву 4, кojи je пoстao стaв 5. ријечи: “из 

става 3.” замјењују се ријечима: “из става 4.”.

Члан 5.
Члан 8. мијења се и гласи:
“Није допуштен било какав поступак третмана POPs 

отпада који може довести до поновне употребе POPs мате-
рија из Прилога 1. овог правилника, у њиховом самостал-
ном облику”.

Члан 6.
Прилог 1. замјењује се новим Прилогом 1, који чини 

саставни дио овог правилника.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.04-020-1421/22
14. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ЛИСТА POPs МАТЕРИЈА И ГРАНИЧНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЈА POPs МАТЕРИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 
НА ТРЕТМАН POPs ОТПАДА

Материја CAS EC број
Гранична концентрација

POPs

Алдрин 309-00-2 206-215-8 50 mg/kg

Хлордан 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg

Диелдрин 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg

Ендрин 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg

Хептахлор 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg

Пентахлоробензен 608-93-5 210-172-0 50 mg/kg

Хексахлоробензен 118-74-1 204-273-9 50 mg/kg

Мирекс 2385-85-5 219-196-6 50 mg/kg

Токсафен 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg

Полихлоровани бифенили (PCB) 1336-36-3 и други 215-648-1 50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорфенил)етан) 50-29-3 200-024-3 50 mg/kg

Хлордекон 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg

Полихлоровани дибензо-п-диоксини и дибензофурани (PCDD/
PCDF)

15 μg /kg

Хексахлороциклохексани, укључујући линдан 58-89-9,
319-84-6,
319-85-7
608-73-1

210-168-9,
200-401-2,
206-270-8,
206-271-3,

50 mg/kg

Хексабромобифенил 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg

“Хексабромоциклододекан”(2) 25637-99-4,
3194-55-6,

134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8

247-148-4,
221-695-9

1000 mg/kg

Ендосулфан 115-29-7
959-98-8

33213-65-9

204-079-4 50 mg/kg

Хексахлорбутадиен 87-68-3 201-765-5 100 mg/kg

Полихлоровани нафталени (3) 10 mg/kg

Хлоровани алкани, C10-C13 (хлоровани парафини кратког ланца)
(short-chain chlorinated paraffi ns – SCCPs)

85535-84-8 287-476-5 10 000 mg/kg

Тетрабромодифенил етер
(C12H6Br4O)

40088-47-9 и други 254-787-2 и 
други

Збир концентрација тетрабро-
модифенил етера, пентабромо-
дифенил етера, хексабромоди-
фенил етера, хептабромодифе-
нил етера и декабромодифенил 

етера: 1.000 mg/kg

Пентабромодифенил етер
(C12H5Br5O)

32534-81-9 и други 251-084-2 и 
други

Хексабромодифенил етер
(C12H4Br6O)

36483-60-0 и други 253-058-6 и 
други

Хептабромодифенил етер
(C12H3Br7O)

68928-80-3 и други 273-031-2 и 
други

Декабромодифенил етер
(C12Br10О)

1163-19-5 и други 214-604-9 и 
други
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Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДВОРОВИ, ГРАД БИЈЕЉИНА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Дворови, град Бијељина, површине 688 
892 м², и то за парцеле означене као к.ч. бр. 647/39, 1534, 
1535, 1577/1, 1577/2, 1577/3 и 1757, уписане у ПЛН 458, 
парцеле означене као к.ч. бр. 2568/1 и 2930, уписане у ПЛН 
2921, парцеле означене као к.ч. бр. 2548/1, 2560/1, 2560/3, 
2560/4, 2560/5, 2560/6, 2561/1, 2561/3, 2561/4, 2567/1 и 
2567/6, уписане у ПЛН 3642, основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Дворови, град Бијељина, ста-
вљају се ван снаге и престају да важе:

1) катастар непокретности за катастарску општину 
Дворови, град Бијељина, успостављен на основу Закона о 
премјеру и катастру непокретности (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10), и то за парце-
ле означене као к.ч. бр. 647/39, 1534, 1535, 1577/1, 1577/2, 
1577/3, 1757, 2548/1, 2560/1, 2560/3, 2560/4, 2560/5, 2560/6, 
2561/1, 2561/3, 2561/4, 2567/1, 2567/6, 2568/1 и 2930,

2) земљишна књига за катастарску општину Дворови, 
град Бијељина, и то за парцеле означене као к.ч. бр. 647/39, 
1534, 1535, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1757, 2548/1, 2560/1, 
2560/3, 2561/1, 2561/3, 2567/1, 2568/1 и 2930.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.08/951-102/19
16. јуна 2022. године Директор,
Бањалука Мр Драган Станковић, с.р. 

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу одредби члана 15. став 2. тачка 1, члана 18. 
став 2. и члана 19. Закона о електричној енергији (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 68/20) и члана 6. став 
1. тачка а) и члана 17. став 1. Правилника о издавању до-
звола (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/21), 
одлучујући по захтјеву привредног друштва “ППА” д.о.о. 
за производњу и трговину Бања Лука за издавање Дозволе 
за обављање дјелатности производње електричне енергије, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 
37. редовној сједници, одржаној 9.6.2022. године, у Тре-
бињу,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. Усваја се захтјев привредног друштва “ППА” д.о.о. 
за производњу и трговину Бања Лука за издавање Дозволе 
за обављање дјелатности производње електричне енергије.

2. Дозвола за обављање дјелатности производње елек-
тричне енергије издаје се на период важења од пет година, 
почевши од 9.6.2022. године.

3. Саставни дио овог рјешења чине Дозвола за оба-
вљање дјелатности производње електричне енергије и 
Услови дозволе за обављање дјелатности производње елек-
тричне енергије, регистарски број: 01-219-04-1/94/22.

4. Корисник Дозволе у периоду важења Дозволе оба-
везан је плаћати регулаторну накнаду, квартално, на жиро 
рачун Регулаторне комисије, најкасније до краја првог мје-
сеца у кварталу за тај квартал, и то за 2022. годину у укуп-
ном износу од 1.681,32 KM, како слиједи: за одговарајући 
период II квартала у износу од 181,32 KM, за III квартал 
у износу oд 750,00 KM и за IV квартал у износу од 750,00 
KM, а за наредне године у износу, року и на начин утврђен 
посебним рјешењем о регулаторној накнади Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење се објављује у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и на интернет страници Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л ож е њ е
Привредно друштво “ППА” д.о.о. за производњу и 

трговину Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) 
поднијело је  21.3.2022. године Регулаторној комисији за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор-
на комисија), на прописаном обрасцу, захтјев за издавање 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне 
енергије у шест производних објеката, и то: Малој солар-
ној електрани “Инцел”, Малој соларној електрани “Инцел 
2”, Малој соларној електрани “Торич 2”, Малој соларној 
електрани “Дијамант 2”, Малој соларној електрани “Дија-
мант 3” и Малој соларној електрани “Луг 3”, под бројем 
03-21.1/22, од 21.3.2022. године (у даљем тексту: захтјев). 

Перфлуорооктан сулфонска киселина и њени деривати, (PFOS),
C8F17SO2X

(X = OH, метална со (O-M+), халид, амид и други деривати 
укључујући и полимере)

1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7
и други

217-179-8
220-527-1
249-644-6
249-415-0
274-460-8
260-375-3
223-980-3
250-665-8
216-887-4
246-262-1
206-200-6
и други

50 mg/kg

(1) Примјењује се метода израчунавања утврђена стандардима BAS EN 12766-1 и BAS EN 12766-2.
(2) Хексабромциклододекан означава: хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и његове главне диастереоизомере: 
алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан.
(3) Полихлоровани нафталени означавају хемијска једињења заснована на систему нафталенских прстенова, гдје је један или више водо-
никових атома замијењен атомима хлора.



22.6.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59 35
Захтјев је у Регулаторној комисији заведен под бројем: 01-
219-1/22.

Подносиоцу захтјева је Регулаторна комисија издала 
пет сертификата којима се потврђује да производни објекти 
производе електричну енергију користећи обновљиви 
извор енергије, и то: 8.10.2019. године за Малу соларну 
електрану “Инцел” на период важења до 7.9.2032. године,  
29.8.2019. године за Малу соларну електрану “Инцел 2” на 
период важења до 12.7.2033. године,  14.5.2019. године за 
Малу соларну електрану “Торич 2”, 1.10.2020. године за 
Малу соларну електрану “Дијамант 2” и за Малу соларну 
електрану “Дијамант 3”. Сви напријед наведени сертифика-
ти су издати на период важења од 15 година. Укупна инста-
лисана снага наведених пет производних објеката за које 
је Регулаторна комисија издала сертификате износи 854,23 
kWp.

Подносилац захтјева је за Малу соларну електрану “Луг 
3”, инсталисане снаге 148,2 kWp, Регулаторној комисији 
поднио захтјев за издавање сертификата 22.3.2022. године. 
С обзиром на то да је одредбом члана 18. став 2. Закона 
о електричној енергији прописано да произвођач који про-
изводи електричну енергију у више објеката чија је укупна 
инсталисана снага већа од 1 MW дужан да прибави дозво-
лу за производњу електричне енергије, то је подносилац 
поднио захтјев, а ради прибављања дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије у наведених 
шест производних објеката чија је укупна инсталисана сна-
га 1.002,43 kWp.

Након обраде захтјева, утврђено је да захтјев садржи 
одређене недостатке, па је, у складу са чланом 11. став 2. 
Правилника о издавању дозвола (у даљем тексту: Правил-
ник), од подносиоца захтјева затражено да отклони утврђе-
не недостатке и допуни захтјев.

Након што је подносилац захтјева отклонио утврђе-
не недостатке и допунио захтјев, Регулаторна комисија 
је на 35. редовној сједници, одржаној 19.5.2022. године, 
у Требињу, размотрила захтјев и, на основу одредби чла-
на 14. ст. 2. и 3. Правилника, утврдила Нацрт дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије, 
те донијела закључак о јавном разматрању, којим је одре-
дила да се у поступку јавног разматрања Нацрта ове до-
зволе 30.5.2022. године одржи општа расправа у Требињу, 
у просторијама Регулаторне комисије, а ради прибављања 
коментара на Нацрт дозволе од стране подносиоца захтје-
ва и других заинтересованих лица. Закључком о јавном ра-
зматрању  одређено је и да се коментари у писаној форми 
могу доставити до 30.5.2022. године. Регулаторна комиси-
ја је Нацрт дозволе и Закључак о јавном разматрању до-
ставила подносиоцу захтјева, те је објавила обавјештење 
за јавност у дневним новинама “Глас Српске” и на својој 
интернет страници, које садржи основне информације о 
захтјеву, Нацрту дозволе, поступку јавног разматрања, 
одржавању јавне расправе, начину на који заинтересована 
лица могу добити додатне информације и остварити увид 
у захтјев, начину и року достављања коментара заинте-
ресованих лица, те информације које се односе на могућ-
ност учешће заинтересованих лица у поступку издавања 
Дозволе уколико имају посебно право или правни интерес 
да учествују у поступку.

На општој расправи, осим запослених у Регулаторној 
комисији, није било осталих присутних заинтересованих 
лица.

У остављеном року није било достављених коментара у 
писаној форми. Током овог поступка није било поднесених 
захтјева заинтересованих лица за учешће у поступку.

Након завршетка поступка јавног разматрања, води-
тељ поступка је сачинио извјештај са јавног разматрања, 
те припремио Приједлог рјешења о издавању дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије, 
чији саставни дио чине Дозвола за обављање дјелатности 
производње електричне енергије и Услови дозволе за оба-
вљање дјелатности производње електричне енергије.

Регулаторна комисија је на 37. редовној сједници, одр-
жаној 9.6.2022. године, размотрила Приједлог рјешења о 

издавању дозволе, укључујући Приједлог услова дозволе и 
извјештај са јавног разматрања, захтјев за издавање дозво-
ле поднијет на прописаном обрасцу, као и сву приложену 
документацију према обрасцу захтјева за издавање дозволе 
и осталу достављену документацију у поступку, на осно-
ву чега је утврђено да су се испунили услови за усвајање 
захтјева за издавање Дозволе за обављање дјелатности про-
изводње електричне енергије, па је одлучено као у т. 1. и 3. 
диспозитива овог рјешења.

Имајући у виду одредбу члана 16. став 1. Закона о елек-
тричној енергији и члана 7. став 1. тачка а) Правилника, 
којом је прописано да се дозвола за обављање дјелатности 
производње електричне енергије издаје на период до 30 го-
дина, те да је подносилац захтјева већ корисник сертифика-
та за пет производних објеката за које се издаје дозвола за 
обављање дјелатности производње електричне енергије, а 
да је за преостали поднио захтјев за издавање сертификата, 
одлучено је да се ова дозвола изда на период од пет година 
као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на чла-
ну 24. став 1. Закона о енергетици (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 49/09), којим је прописано да 
се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, 
обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субје-
ката, те члану 53. Правилника, којим је дефинисано да се 
износ регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем 
о регулаторној накнади коју доноси Регулаторна комиси-
ја и да се иста плаћа током периода важења дозволе. С 
обзиром на то да се подносиоцу захтјева Дозвола издаје 
први пут, регулаторна накнада за 2022. годину је одређе-
на само на основу фиксног дијела, јер се износ варија-
билног дијела не одређује за кориснике дозволе који у 
претходној години нису обављали дјелатност. Фиксни 
дио регулаторне накнаде за регулисање одређене енер-
гетске дјелатности одређује се на основу специфичности 
у погледу регулисања те дјелатности и карактеристика 
енергетских објеката корисника дозвола и не зависи од 
обима планираних или остварених пословних актив-
ности, односно прихода или дијела прихода корисника 
дозвола. Стога је овим рјешењем подносиоцу захтјева 
одређена регулаторна накнада за 2022. годину у укупном 
износу од 1.681,32 КМ, док ће за наредне године висина 
регулаторне накнаде бити утврђена посебним рјешењем 
Регулаторне комисије.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 62. Пра-
вилника.

Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона 
о енергетици, те чл. 5. и 15. Закона о управним спорови-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 
63/11).

Поука о правном лијеку
 Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може 

се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рје-
шења.

Број: 01-219-9/22/Р-37-170 
9. јуна 2022. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.

На основу одредби члана 15. став 2. тачка 4. и члана 
19. Закона о електричној енергији (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 68/20), члана 33. став 1. тачка г. 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 59/10) и члана 17. став 1. Правилника о издавању  до-
звола (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/21), 
одлучујући по захтјеву подносиоца “Energy fi nancing team” 
д.о.о. Билећа за издавање Дозволе за обављање дјелатно-
сти снабдијевања и трговине електричном енергијом, Ре-
гулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 37. 
редовној сједници, одржаној 9.6.2022. године, у Требињу,  
д о н и ј е л а  ј е



 

36 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59 22.6.2022.

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

СНАБДИЈЕВАЊА И ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ

1. Усваја се захтјев привредног друштва “Energy 
fi nancing team” д.о.о. Билећа за издавање Дозволе за оба-
вљање дјелатности снабдијевања и трговине електричном 
енергијом.

2. Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и 
трговине електричном енергијом издаје се на период ва-
жења од пет година, почевши од  17.6.2022. године.

3. Саставни дио овог рјешења чине Дозвола за оба-
вљање дјелатности снабдијевања и трговине електричном 
енергијом и Услови дозволе за обављање дјелатности снаб-
дијевања и трговине електричном енергијом, регистарски 
број: 01-173-04-1/19-4/22.

4. Корисник Дозволе је обавезан плаћати регулатор-
ну накнаду у периоду важења Дозволе, у року и на начин 
утврђен посебним рјешењем о регулаторној накнади Регу-
латорне комисије за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење се објављује у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и на интернет страници Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л ож е њ е
Привредно друштво “Energy fi nancing team” д.о.о. Би-

лећа (у даљем тексту: подносилац захтјева) је, као корисник 
Дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 
електричном енергијом на територији Босне и Херцего-
вине, издате Рјешењем број: 01-143-12/17/Р-49-138, од 
8.6.2017. године, на период важења од пет година, почевши 
од 17.6.2017. године, поднијело захтјев Регулаторној коми-
сији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Ре-
гулаторна комисија) за издавање дозволе за обављање дје-
латности снабдијевања и трговине електричном енергијом. 
Захтјев је у Регулаторној комисији примљен 24.2.2022. го-
дине и заведен под бројем: 01-173-1/22.

У поступку обраде поднесеног захтјева, у погледу ње-
гове уредности, утврђено је да захтјев садржи одређене 
недостатке, па је, у складу са Правилником о издавању до-
звола (у даљем тексту: Правилник), од подносиоца захтјева 
затражено да отклони уочене недостатке и допуни захтјев у 
одређеном року. Подносилац захтјева је у остављеном року 
извршио допуну захтјева.

На основу члана 14. Правилника, Регулаторна комисија 
је на 34. редовној сједници, одржаној 13.5.2022. године, у 
Требињу, након што је размотрила захтјев, утврдила Нацрт 
дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и тргови-
не електричном енергијом и донијела Закључак о јавном 
разматрању број: 01-173-5/22/Р-34-140, којим је одреди-
ла да се у поступку јавног разматрања Нацрта дозволе 
23.5.2022. године, у просторијама Регулаторне комисије, у 
Требињу одржи општа расправа. Закључком је одређено да 
се коментари на захтјев и Нацрт дозволе могу доставити 
до 27.5.2022. године. Регулаторна комисија је Нацрт дозво-
ле и Закључак о јавном разматрању доставила подносиоцу 
захтјева, те објавила обавјештење за јавност на својој ин-
тернет страници и у дневним новинама “Глас Српске”, које 
садржи основне информације о захтјеву, Нацрту дозволе, 
поступку јавног разматрања, одржавању јавне расправе, 
начину на који заинтересована лица могу добити додатне 
информације и остварити увид у захтјев, начину и року 
достављања коментара заинтересованих лица, те информа-
ције које се односе на могућност учешћа заинтересованих 
лица у поступку издавања дозволе уколико имају посебно 
право или правни интерес да учествују у поступку.

Општој јавној расправи је поред представника Регула-
торне комисије присуствовао и представник подносиоца 
захтјева. На општој расправи представник подносиоца зах-
тјева је изјавио да нема примједби ни коментара на Нацрт 
дозволе.

У остављеном року није било достављених коментара 
на захтјев и Нацрт дозволе. Током овог поступка није било 

поднесених захтјева заинтересованих лица за учешће у по-
ступку.

Након завршетка поступка јавног разматрања, водитељ 
поступка је сачинио извјештај са јавног разматрања, те 
припремио Приједлог рјешења о издавању дозволе за оба-
вљање дјелатности снабдијевања и трговине електричном 
енергијом, чији саставни дио чине Дозвола за обављање 
дјелатности снабдијевања и трговине електричном енер-
гијом и Услови дозволе за обављање дјелатности снабдије-
вања и трговине електричном енергијом.

Регулаторна комисија је на 37. редовној сједници, одр-
жаној 9.6.2022. године, у Требињу, размотрила Приједлог 
рјешења о издавању дозволе, укључујући Приједлог услова 
дозволе, извјештај са јавног разматрања, захтјев за изда-
вање дозволе, као и сву приложену документацију према 
обрасцу захтјева за издавање дозволе и осталу достављену 
документацију у поступку, на основу чега је утврдила да су 
испуњени критеријуми за издавање Дозволе. На основу на-
пријед наведеног, одлучено је као у т. 1, 2. и 3. диспозитива 
овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на 
одредби члана 24. став 1. Закона о енергетици (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 49/09), којом је про-
писано да се финансирање Регулаторне комисије, између 
осталог, обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских 
субјеката, те члану 53. Правилника, којим је дефинисано 
да се износ регулаторне накнаде утврђује посебним рје-
шењем о регулаторној накнади коју доноси Регулаторна 
комисија и да се иста плаћа током периода важења дозво-
ле. Ова одлука се доноси на годишњем нивоу, а на бази 
буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске, усвојеног од стране Народне скупштине Републи-
ке Српске.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 62. Пра-
вилника.

Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона 
о енергетици, те чл. 5. и 15. Закона о управним спорови-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 
63/11).

Правна поука 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може 

се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рје-
шења.

Број: 01-173-8/22/Р-37-169
9. јуна 2022. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.

Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине
На основу члана 135. став (1) Закона о управном поступку 

(“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 
53/16), рјешавајући у поступку оцјене усклађености државне по-
моћи са прописима о државној помоћи, покренутом на основу 
Захтјева Министарства комуникација и транспорта Босне и Херце-
говине за одобрење државне помоћи за подстицај развоју сектора 
електронских медија у износу од 6.795.171,00 КМ корисницима: 
Јавном радиотелевизијском сервису Босне и Херцеговине, Радио-
телевизији Федерације Босне и Херцеговине, Радио-телевизији 
Републике Српске и Радио-телевизији Херцег-Босне, Савјет за 
државну помоћ Босне и Херцеговине, на 120. сједници, одржаној 
25.5.2022. године, донио  је  с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
1. Прекида се поступак покренут по Захтјеву Министарства 

комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за одобрење др-
жавне помоћи за подстицај развоју сектора електронских медија 
у износу од 6.795.171,00 КМ корисницима: Јавном радиотелеви-
зијском сервису Босне и Херцеговине, Радио-телевизији Федера-
ције Босне и Херцеговине, Радио-телевизији Републике Српске и 
Радио-телевизији Херцег-Босне ради окончања поступка за рје-
шење претходног питања, без чијег се рјешења не може ријешити 
сама ствар, а које чини самосталну правну цјелину за чије рјешење 
је надлежан други орган.
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2. Овај закључак је коначан и биће објављен у “Службеном 

гласнику Босне и Херцеговине”, службеним гласилима ентитета и 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

О б р а з л ож е њ е
1. Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине (у даљем 

тексту: Савјет) запримио је 30.7.2021. године, под бројем: УП/I 
02-26-1-95-1/21, акт Министарства комуникација и транспорта 
Босне и Херцеговине, број: 01-04-02-2-2095-3/21, од 23.7.2021. 
године, у којем се од Савјета тражи мишљење о томе да ли фи-
нансијска средства која се Нацртом одлуке о употреби средстава 
акумулисаног вишка прихода над расходима Регулаторне аген-
ције за комуникације Босне и Херцеговине, оствареног закључ-
но са 31.12.2017. године, додјељују јавним радиотелевизијским 
сервисима у Босни и Херцеговини и Радио-телевизији Херцег-
Босне у сврху инвестирања у производне и одашиљачке капаци-
тете имају елементе државне помоћи. Савјет је актом број: 02-
02-2-95-2/21, од 11.8.2021. године, Министарству комуникација 
и транспорта Босне и Херцеговине доставио одговор на Захтјев 
за мишљење. У њему се наводи да Савјет, у складу са чланом 10. 
став (1) Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцегови-
ни (“Службени гласник БиХ”, бр. 10/12 и 39/20), (у даљем тексту: 
Закон), осим других надлежности има искључиву надлежност за 
одобравање програма/шема државне помоћи и појединачне др-
жавне помоћи, за одлучивање о поврату незаконито додијељене 
државне помоћи, те за успостављање и управљање пописом про-
грама/шема државне помоћи започетим прије оснивања Савјета, 
те нема надлежност да даје мишљење.

С обзиром на то да Нацрт одлуке представља правни основ 
за додјелу државне помоћи за подстицај развоју сектора електрон-
ских медија у износу од 6.795.171,00 КМ, Савјет је истим актом 
од Министарства комуникација и транспорта БиХ захтијевао да 
Савјету поднесе захтјев за пријаву државне помоћи, у складу са 
Одлуком о поступцима и обрасцима за подношење обавјештења 
о државној помоћи и праћење државне помоћи¹ (у даљем тексту: 
Одлука), и да приложи сву неопходну документацију или овјерене 
копије документације којима се потврђује исправност података на-
ведених у обавјештењу, у смислу члана 2. став (4) Одлуке.

Наиме, у складу са чланом 2. став (1) поменутог нацрта одлу-
ке, наведена средства додјељују се сљедећим субјектима:

- Јавном радиотелевизијском сервису Босне и Херцеговине - 
износ од 1.510.171,00 КМ,

- Радио-телевизији Федерације Босне и Херцеговине - износ 
од 1.510.000,00 КМ,

- Радио-телевизији Републике Српске - износ од 2.265.000,00 
КМ,

- Радио-телевизији Херцег-Босне - износ од 1.510.000,00 КМ.
Министарство је поступило по упутствима Савјета и посред-

ством органа за спровођење на нивоу Босне и Херцеговине (Ми-
нистарства спољне трговине и економских односа Босне и Херце-
говине) Савјету доставило Приједлог одлуке о употреби средстава 
акумулисаног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције 
за комуникације Бос не и Херцеговине, оствареног закључно са 
31.12.2017. године, и пратећу документацију, акт број: 11-1-02-
3472-1/21, од 21.9.2021. године.

Истим актом Савјету је достављен Захтјев Министарства ко-
муникација и транспорта Босне и Херцеговине за одобрење др-
жавне помоћи за подстицај развоју сектора електронских медија у 
износу од 6.795.171,00 КМ наведеним корисницима.

Из наведеног обрасца за подношење обавјештења и пратеће 
документације Савјет констатује да је ријеч о поступку претходне 
(ex ante) пријаве државне помоћи.

Министарство спољне трговине и економских односа Босне и 
Херцеговине, као орган за спровођење на нивоу Босне и Херцего-
вине, није, у складу са чланом 14. став (1) Закона, дало мишљење 
на овај приједлог појединачне државне помоћи.

Приликом доношења Одлуке Савјет је узео у обзир цјелокупну 
документацију достављену од Министарства комуникација и тран-
спорта Босне и Херцеговине.

2. На 118. сједници, одржаној 9.3.2022. године, Савјет је донио 
закључак да се у односу на Захтјев Министарства комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине не може донијети одлука из члана 
12. став (3) Закона с обзиром на то да Савјет нема законски основ 
за поступање по наведеном захтјеву, односно не постоји комплетан 
материјални пропис чијом примјеном би се могао цијенити пред-
метни захтјев, јер на нивоу Босне и Херцеговине нису донесени 
подзаконски акти из члана 24. став (1) овог закона, а који се односе 
на намјене и услове за додјелу државне помоћи, те на садржаје и 
критеријуме за процјену усклађености, осим Одлуке о поступци-
ма и обрасцима за подношење обавјештења о државној помоћи и 
праћење државне помоћи (“Службени гласник БиХ”, број 64/13).

Доношење подзаконских аката обавеза је органа за спро-
вођење прописана ставом (3) истог члана овог закона. Орган за 
спровођење на нивоу Босне и Херцеговине је Савјет министара 
Босне и Херцеговине посредством надлежног органа - Министар-
ства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.

У складу са закључком Савјета са 118. сједнице, Савјет је Ми-
нистарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине упу-
тио Захтјев за поступање по Закону о систему државне помоћи у 
Босни и Херцеговини, акт број: УП/I 02-26-1-57-7/22, од 21.3. 2022. 
године, у којем се наводи да Савјет захтијева да Савјет министара 
Босне и Херцеговине посредством Министарства спољне трговине 
и економских односа Босне и Херцеговине, као свог надлежног ор-
гана, донесе подзаконске акте у облику, садржају и процедури како 
је прописано чланом 24. став (1) Закона. Наиме, у члану 24. став (1) 
Закона наводи се да органи за спровођење, по одобрењу Савјета, 
усвајају усклађене подзаконске акте о детаљима који се односе на 
намјене и услове за додјелу државне помоћи, те на садржаје и кри-
теријуме за процјену усклађености. У ставу (3) истог члана наводи 
се да ће подзаконски акти из ст. (1) и (2) овог члана бити донесени 
у року од три мјесеца од дана оснивања Савјета.

Савјет је од Министарства комуникација и транспорта Босне 
и Херцеговине телефонским путем обавијештен да је наведени акт 
Савјета прослијеђен Савјету министара Босне и Херцеговине на 
даље поступање.

Важно је истаћи да је обавеза контроле државне помоћи и 
усклађивање националног законодавства са правним прописима 
ЕУ, којима се регулише област државне помоћи и усвајање про-
писа којим се наведена област регулише у Босни и Херцеговини, 
преузета потписивањем међународних уговора.

Споразум о стабилизацији и придруживању закључен између 
европских заједница и њихових држава чланица са једне стране и 
Босне и Херцеговине са друге стране (“Службеник гласник БиХ”, 
број 5/08 - издање међународни уговори), који је ступио на снагу 
1.6.2015. године, представља главну међународну обавезу која од 
Босне и Херцеговине захтијева увођење интерног система контро-
ле државне помоћи.

3. Савјет је на 120. сједници, одржаној 25.5.2022. године, ра-
зматрао Захтјев Министарства комуникација и транспорта Босне 
и Херцеговине за одобрење државне помоћи за подстицај разво-
ју сектора електронских медија у износу од 6.795.171,00 КМ ко-
рисницима: Јавном радиотелевизијском сервису Босне и Херцего-
вине, Радио-телевизији Федерације Босне и Херцеговине, Радио-
телевизији Републике Српске и Радио-телевизији Херцег-Босне. 
У складу са наведеним и како на нивоу Босне и Херцеговине не 
постоји комплетан материјални пропис чијом примјеном би се мо-
гао цијенити предметни захтјев, Савјет нема законски основ да до-
несе одлуку по Захтјеву Министарства комуникација и транспорта 
Босне и Херцеговине.

Доношење подзаконских аката на нивоу Босне и Херцеговине 
из члана 24. став (1) Закона, који се односе на намјене и услове за 
додјелу државне помоћи, те на садржаје и критеријуме за процје-
ну усклађености, представља претходно питање без чијег се рје-
шења, у складу са одредбом члана 135. став (1) Закона о управном 
поступку Босне и Херцеговине, не може ријешити сама ствар, а 
то питање чини самосталну правну цјелину за чије је рјешење на-
длежан други орган. У конкретном случају то је Савјет министара 
Босне и Херцеговине посредством Министарства спољне трговине 
и економских односа Босне и Херцеговине.

Сходно наведеном, Савјет доноси закључак којим се прекида 
поступак док надлежни орган не ријеши претходно питање.

У складу са чланом 139. став (1) Закона о управном поступку 
БиХ, поступак прекинут због рјешавања претходног питања код на-
длежног органа наставиће се када рјешење донесено по претходном 
питању постане коначно, односно када у конкретном случају подза-
конске акте на нивоу Босне и Херцеговине, који се односе на област 
државне помоћи, донесе Савјет министара Босне и Херцеговине.

Савјет је, на основу члана 135. став (1) Закона о управном по-
ступку, одлучио као у диспозитиву овог закључка.

Упутство о правном лијеку
Овај закључак је коначан у управном поступку и против њега 

није дозвољена жалба. Незадовољна страна може да покрене 
управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана 
од дана пријема овог закључка.

¹ Одлука о поступцима и обрасцима за подношење обавјештења 
о државној помоћи и праћење државне помоћи (“Службени гла-
сник БиХ”, број 64/13) са прилозима: Образац за подношење оба-
вјештења и Образац за праћење државне помоћи.

Број: УП/I 02-26-1-57-8/21 Предсједавајућа
25. маја 2022. године Савјета за државну помоћ БиХ,
Источно Сарајево Др Радмила Чичковић, с.р.
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