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5) малољетна лица мушког пола којима је изречена 

васпитна мјера упућивања у васпитно-поправни дом.
Члан 7.

(1) Упућивање осуђених лица на издржавање казне за-
твора врши основни суд на чијем подручју осуђени има 
пребивалиште, односно боравиште, у складу са Законом о 
извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике 
Српске (у даљем тексту: Закон).

(2) За лица која је осудио Суд Босне и Херцеговине 
упућивање на издржавање казне затвора врши тај суд, у 
складу са Законом.

(3) Ако је мјесто пребивалишта или боравишта осуђе-
ног непознато или је његово пребивалиште или боравиште 
у иностранству, надлежан за упућивање је основни суд који 
је донио првостепену пресуду, а ако је првостепену пресуду 
донио окружни суд, упућивање осуђеног врши основни суд 
у сједишту тог окружног суда, у складу са Законом.

(4) Ако је мјесто пребивалишта, односно боравишта 
осуђеног на подручју другог ентитета, а суд ентитета се 
огласи ненадлежним за извршење и упућивање на издржа-
вање казне затвора, надлежан је суд из става 3. овог члана, 
у складу са Законом.

(5) Ако се осуђени налази у притвору, упућивање на 
издржавање казне врши основни суд у сједишту установе у 
којој се лице налази у притвору, односно Суд Босне и Хер-
цеговине када је лице у притвору по рјешењу тог суда.

(6) Затвореника који се налази на издржавању казне 
затвора, а који је правоснажном пресудом осуђен на казну 
затвора за друго кривично дјело или му је правоснажном 
пресудом изречена јединствена казна затвора у складу са 
одредбама Закона о кривичном поступку (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 53/12 и 91/17), на издржавање 
казне упућује основни суд у сједишту Установе у којој се 
затвореник налази, у складу са Законом.

Члан 8.
(1) Лица мушког пола којима је казна затвора изрече-

на у прекршајном поступку, без обзира на ранију осуђива-
ност или раније кажњавање, упућују се на извршење ка-
зне према критеријумима који се односе на осуђена лица 
која имају пребивалиште, односно боравиште на подручју 
општина, односно градова наведених у члану 3. став 1. т. 1), 
2) и 3), члану 4. и члану 6. тачка 1) овог правилника.

(2) Ако је лице кажњено у прекршајном поступку стра-
ни држављанин или је лице које нема стално пребивалиште 
на територији Републике Српске, надлежан за упућивање 
на издржавање казне затвора је суд који је донио рјешење 
у првом степену.

(3) Лица мушког пола којима је казна затвора изречена 
у прекршајном поступку из става 2. овог члана упућују се 
на издржавање казне затвора у казнено-поправне установе 
према сљедећем распореду:

1) основни судови под надлежношћу Окружног суда 
Бања Лука и Окружног суда Приједор - у Казнено-поправ-
ни завод у Бањој Луци,

2) основни судови под надлежношћу Окружног суда 
Добој - у Казнено-поправни завод у Добоју,

3) основни судови под надлежношћу Окружног суда 
Бијељина - у Казнено-поправни завод у Бијељини,

4) основни судови под надлежношћу Окружног суда 
Источно Сарајево - у Казнено-поправни завод у Источном 
Сарајеву,

5) основни судови под надлежношћу Окружног суда 
Требиње - у Казнено-поправни завод у Требињу.

(3) Лица женског пола којима је казна затвора изречена 
у прекршајном поступку упућују се на извршење казне у 
Казнено-поправни завод у Источном Сарајеву.

Члан 9.
(1) Малољетна лица мушког пола којима је изре-

чена васпитна мјера упућивања у васпитно-поправни 
дом упућују се у Казнено-поправни завод у Бањој Луци 

- Одјељење за извршење васпитне мјере упућивања у 
васпитно-поправни дом.

(2) Малољетна лица женског пола којима је изрече-
на васпитна мјера упућивања у васпитно-поправни дом 
упућују се у Казнено-поправни завод у Источном Сараје-
ву - Одјељење за извршење васпитне мјере упућивања у 
васпитно-поправни дом.

Члан 10.
(1) Осуђена лица којима је изречена мјера безбједности 

обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравстве-
ној установи и лица којима је изречена мјера безбједности 
лијечења од зависности изречена уз казну затвора упућују 
се у Завод за форензичку психијатрију у Сокоцу, у складу 
са Законом.

(2) Када су мјере безбједности из става 1. овог члана 
изречене уз казну затвора, осуђени се прво упућује на извр-
шење мјере безбједности, у складу са Законом.

(3) Упућивање лица на извршење мјера безбједности 
обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравстве-
ној установи и мјере безбједности обавезног лијечења од 
зависности врши суд надлежан по мјесту пребивалишта, 
односно боравишта осуђеног, а ако се осуђени налази у 
притвору, за упућивање је надлежан суд у сједишту Устано-
ве у којој се притвор издржава, у складу са Законом.

Члан 11.
(1) У случају да Установа утврди да осуђено лице није 

упућено у казнено-поправне заводе у складу са одредбама чл. 3, 
4, 5. и 6. овог правилника, та Установа без одгађања о томе оба-
вјештава суд који је издао упутни акт и Министарство правде.

(2) У случају из става 1. овог члана, по пријему оба-
вјештења, суд ће поступити у складу са својим надлежностима.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о критеријумима за упућивање осуђених лица 
на издржавање казне затвора (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 34/11).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.030/020-1727/19
11. септембра 2019. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

1544
На основу члана 39. став 4. Закона о порезу на добит 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/15, 1/17 и 
58/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар фи-
нансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ФОРМИ И САДРЖАЈУ 

ОБРАЗАЦА И ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Члан 1.
У Правилнику о форми и садржају образаца и пореских 

пријава пореза на добит (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 11/17) у члану 2. Образац Аконтације пореза 
на добит (Образац 1104), који се налази у Прилогу 3, за-
мјењује се новим Прилогом 3, који чини саставни дио овог 
правилника.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-3156/19
11. септембра 2019. године Министар,
Бања Лука Зора Видовић, с.р.
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ПРИЛОГ 3

Република Српска
Министарство финансија

Пореска управа

Образац 1104
Аконтација пореза на добит

БАР-КОД

Одјељак 1 – Подаци о пореском обвезнику

1) ЈИБ 4) врста пријаве
□ основна  □ измијењена
Бар-код основне пријаве:
(попуњава се само код подноше-
ња измијењене пријаве)

6) Порески период

од □□/□□/20□□
до □□/□□/20□□

2) Назив пореског обвезника: 5) шифра општине
□□□

3) Адреса: 7) Телефон:
8) Е-mail адреса:

Одјељак 2 – Процјена резултата пословања

Обрачун основице за аконтацију пореза
1 Процијењени приходи
2 Процијењени трошкови
3 Процијењени добитак/губитак (тачка 1 минус тачка 2)
4 Умањење за губитак пренесен из претходног периода
5 Процијењена пореска основица (тачка 3 минус тачка 4)
6 Умањење за улагање у производњу
7 Основица за обрачун аконтације пореза (тачка 5 минус тачка 6)
8 Oбрачун аконтације пореза (тачка 7 · 10%)
9 Аконтација – мјесечни износ пореза (износ из тачке 8 подијељен бројем мјесеци)

Овјера
Овјера пореског обвезника      Овјера Пореске управе

Изјава: под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 
изјављујем да су сви унесени подаци у овој пријави потпуно тачни и 
вјеродостојни.

За службену употребу

Име и презиме овлашћеног лица / законског заступ-
ника:

Датум:
Датум пријема:

Потпис овлашћеног лица / законског заступника:

М. П.

Име и презиме службеног лица:

Име и презиме лица које је сачинило Пријаву: Потпис службеног лица:

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени 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 ВЕЛИКО БЛАШКО, 

ОПШТИНА ЛАКТАШИ 

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Велико Блашко, општина Лакташи, и то 
за катастарске парцеле бр. 334/1 и 335/1, површине 4961 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Велико Блашко, општина Лакта-
ши, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рје-
шења стављају се ван снаге и престају да важе катастар 
земљишта за парцеле бр. 334/1 и 335/1 к.о. Велико Блашко 

и земљишна књига за парцеле старог премјера бр. 382/17 и 
382/18 к.о. Велико Блашко. 

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: 21.08/951-61/19
13. септембра 2019. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске
На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. 

алинеја 2. и члана 54. став 18. Закона о друштвима за оси-
гурање (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 
1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), чл. 35. и 37. Закона о 
заступању у осигурању и посредовању у осигурању и ре-
осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
47/17) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Агенције за оси-
гурање Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 2/15 и 76/16), Управни одбор Агенције за 
осигурање Републике Српске, на сједници од 9. септембра 
2019. године,  д о н и о  ј е




