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Члан 3.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 20. марта 2019. године.

Број: 06/1.01/0402-052.2-2676/19
4. марта 2019. године Директор,
Бањалука Горан Маричић, с.р.

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

алинеја 5, члана 21. став 1. алинеја 2. и члана 27. став 3. За-
кона о друштвима за осигурање (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10 и 47/17), чла-
на 18. тачка 6. Статута Агенције за осигурање Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 2/15 и 
76/16) и члана 6. Тарифа 4. тарифни став 01 Одлуке о тари-
фама и накнадама Агенције за осигурање Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 56/10), 
Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, 
на сједници од 8. марта 2019. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
O ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА НАДЗОР НАД ПОСЛОВАЊЕМ 
АГЕНЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ

I
Овом одлуком одређује се годишња накнада за надзор 

над пословањем за 2019. годину, коју Агенцији за осигу-
рање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) плаћају 
друштва за осигурање са сједиштем у Републици Српској 
и друштва за осигурање са сједиштем у Федерацији БиХ, 
a која дјелатност осигурања у Републици Српској обављају 
путем филијала (у даљем тексту: друштва за осигурање).

II
1) Основица за одређивање годишње накнаде за надзор 

над пословањем за 2019. годину јесте фактурисана премија 
друштава за осигурање у Републици Српској у 2018. годи-
ни.

2) Годишња накнада за надзор над пословањем за 2019. 
годину обрачуната је по стопи од 1,05% од основице из ста-
ва 1. ове тачке, што износи 2.373.732,23 КМ.

III
У накнади за надзор над пословањем за 2019. годину из 

тачке II подтачка 2. ове одлуке садржана je и аконтативна 
накнада за надзор над пословањем, утврђена за период ја-
нуар - март 2019. године у износу од 573.070,71 КМ.

IV
Појединачне обавезе друштава за осигурање из тачке 

I ове одлуке по основу накнаде за надзор над пословањем 
и начин уплате накнаде утврђује директор Агенције рје-
шењем.

V
Ова одлука примјењује се од 1. априла 2019. године, а 

биће објављена у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Број: УО-2/19 Предсједник
8. марта 2019. године Управног одбора,
Бања Лука Горан Рачић, с.р.

На основу члана 6, члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. 
став 1. алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06, 
74/10 и 47/17), члана 13. став 4. Закона о заступању у оси-
гурању и посредовању у осигурању и реосигурању (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 47/17) и члана 18. 
став 1. тачка 2. Статута Агенције за осигурање Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 2/15 и 
76/16), Управни одбор Агенције за осигурање Републике 
Српске, на сједници од 8. марта 2019. године,  д о н и о  ј е

На основу члана 30. став 6. Закона о пореском поступку 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11, 
67/13, 31/14 и 44/16) и члана 82. став 3. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), директор Пореске управе Републике Српске, уз са-
гласност министра финансија,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ 

ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА

Члан 1.
У Правилнику о поступку и начину подношења поре-

ских пријава (“Службени гласник Републике Српске”, број 
81/16) члан 7. мијења се и гласи:

“(1) Сљедеће пореске пријаве подносе се искључиво у 
електронском облику:

1) мјесечна пријава пореза по одбитку (Образац 1002),
2) пореска пријава за посебну републичку таксу (Обра-

зац ПП ГРТ),
3) пореска пријава за комуналну таксу (Образац ПП КТ),
4) мјесечна пријава извјештај боравишне таксе (Обра-

зац МП ИБТ).
(2) Изузетно од става 1. овог члана, физичка лица која 

не остварују доходак од самосталне дјелатности и физичка 
лица која за обављање самосталне дјелатности нису дужна 
имати одобрење надлежног органа мјесечну пријаву пореза 
по одбитку (Образац 1002) подносе у складу са чланом 5. 
овог правилника.”.

Члан 2.
Члан 8. брише се.

правна средства ради заштите и остваривања имовинских 
права и интереса Републике Српске, јединице локалне 
самоуправе, њихових органа и организација те других ор-
гана и организација који немају својство правног лица и 
нису уписани у судски регистар, а финансирају се из буџета 
Републике Српске.

Imalac ove legitimacije, na osnovu člana 21. stav 1. i člana 
32. stav 2, u vezi sa članom 9. i članom 13. stav 1. Zakona 
o Pravobranilaštvu Republike Srpske, u postupku pred 
sudovima i drugim nadležnim organima preduzima pravna 
sredstva radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa 
Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave, njihovih 
organa i organizacija, te drugih organa i organizacija koji 
nemaju svojstvo pravnog lica i nisu upisani u sudski registar, a 
fi nansiraju se iz budžeta Republike Srpske.

ПРИЛОГ 2. 
ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАТИМ

СЛУЖБЕНИМ ЛЕГИТИМАЦИЈАМА У ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Редни број 
Датум издавања службене 
легитимације
Презиме и име имаоца 
легитимације којем је издата 
службена легитимација
Радно мјесто имаоца легитимације 
на које је распоређен
Датум враћања службене 
легитимације
Подаци о оглашавању службене 
легитимације неважећом
Подаци Кoмисије о уништењу 
службене легитимације
НАПОМЕНЕ


