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

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10 и 24/12), Влада Републике Српске, на 79. сједници, 
одржаној 25.09.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА 
ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА У 2014. ГОДИНИ, СА 
РАСПОДЈЕЛОМ СРЕДСТАВА (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 28/14 и 45/14)

I
У Одлуци о одређивању приоритетних пројеката из 

Програма јавних инвестиција Републике Српске за финан-
сирање из буџета у 2014. години, са расподјелом средстава 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 28/14 и 45/14), 
у тачки I у подтачки 1. умјесто износа: “10.230.930,00 КМ” 
треба да стоји износ: “9.612.930,00 КМ”; у тачки I у подтачки 
2. умјесто износа: “5.026.170,00 КМ” треба да стоји износ: 
“4.759.170,00 КМ”; у тачки I у подтачки 5. на крају текста 
умјесто тачке: (“.”) треба да стоји запета: (“,”); у тачки I до-
дају се подт. 6, 7, 8, 9. и 10, које гласе: “6. Санација гријања 
основних и средњих школа, носилац пројекта Министарство 
просвјете и културе, вриједност пројекта 210.000,00 КМ, 7. 
Санација Основне школе “Васа Чубриловић” Градишка, но-
силац пројекта Министарство просвјете и културе, вријед-
ност пројекта 360.000,00 КМ, 8. Реконструкција спортске 
дворане ЈУ СШЦ “Јован Дучић” Теслић, носилац пројекта 
Министарство просвјете и културе, вриједност пројекта 
65.000,00 КМ, 9. Водоснабдијевање у општини Мркоњић 
Град, носилац пројекта Oпштина Мркоњић Град, вриједност 
пројекта 200.000,00 КМ, 10. Локална путна инфраструктура 
у општини Котор Варош, носилац пројекта Општина Котор 
Варош, вриједност пројекта 50.000,00 КМ.”; у тачки III изме-
ђу ријечи: “Министарство просвјете и културе” и ријечи: “и 
Универзитет у Бањој Луци” треба да стоји запета: (“,”) и до-
даје се текст: “Oпштина Градишка, Oпштина Мркоњић Град, 
Oпштина Теслић и Oпштина Котор Варош.”.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2088/14 Предсједница
25. септембра 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 89. став 2. тачка ж) Закона о фискал-

ним касама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
69/07, 1/11 и 65/14) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА 

ФИСКАЛИЗОВАНИХ КАСА

Члан 1.
Овим правилником уређујe се садржај захтjева за бри-

сање из Регистра фискализованих каса.

Члан 2.
(1) Захтјев за брисање из Регистра фискализованих каса 

подноси порески обвезник Пореској управи Републике 
Српске (у даљем тексту: Пореска управа), путем овлашће-
ног сервиса, у случају:

1) трајног престанка обављања дјелатности,
2) смањења обима дјелатности,
3) крађе, уништења и трајног оштећења фискалне касе,
4) ослобађања од обавезе регистровања промета путем 

фискалне касе и
5) осталих разлога због којих обвезнику престаје обаве-

за регистровања промета путем фискалне касе.
(2) О захтјеву из става 1. овог члана одлучује Пореска 

управа Републике Српске у складу са Законом о фискалним 
касама и Законом о општем управном поступку.

(3) Порески обвезник који је у складу са Законом о фи-
скалним касама ослобођен од обавезе регистровања проме-
та преко фискалне касе, а жели наставити издавати рачуне 
преко те касе, подноси захтјев за брисање из Регистра фи-
скализованих каса, у којем у одјељку 3. “Разлог подношења 
захтјева” заокружује “ослобађање од обавезе регистровања 
промета путем фискалне касе” и у “Напомени” наводи да 
задржава касу у сврху издавања рачуна. На основу поднесе-
ног захтјева, Пореска управа Републике Српске доноси рје-
шење којим утврђује да обвезник није обавезан регистрова-
ти промет преко фискалне касе, али да исту користи у сврху 
издавања рачуна.

(4) Захтјев за брисање из Регистра фискализованих каса 
- Образац ЗБРФК налази се у прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

Понедјељак, 29. септембар 2014. године
БАЊА ЛУКА

Број 86                  Год. XXIII

www.slglasnik.org

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука 
555-007-00001332-44

НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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Члан 3.
Уз захтјев из члана 2. овог правилника порески обвезник, 

предузетник прилаже и потврду издату од Занатско-преду-
зетничке коморе Републике Српске, којом се потврђује да тај 
обвезник обавља дјелатност која је, у складу са чланом 5. 
став 3. т. б) и в) Закона о фискалним касама, ослобођена од 
обавезе регистровања промета путем фискалне касе.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о садржају захтјева за брисање из Регистра фи-

скализованих каса (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 16/09).

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-2403/14
25. септрембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

Образац ЗБРФК

ЗАХТЈЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ФИСКАЛИЗОВАНИХ КАСА

1. ПОПУЊАВА ОБВЕЗНИК

1. Обвезник Подаци
ЈИБ

ПДВ број
Назив

Општина (шифра, назив)
Мјесто

Улица и број
Телефон и телефакс

E-mail
Интернет страница

2. Мјесто инсталирања Подаци
ЈИБ пословне јединице/издвојене радње

Назив мјеста инсталирања
Регистарски или други ид. број средства*

Општина
(шифра, назив)

Мјесто
Улица и број**

Телефон и телефакс
* Попуњава се само када се инсталирање врши у превозном средству.
** Не попуњава се када се инсталирање врши у превозном средству.

3. Разлог подношења захтјева

Разлог подношења захтјева 
(заокружити)

Престанак оба-
вљања дјелатности

Смањање обима 
обављања дјелат-

ности

Крађа, оштећење 
или уништење 

касе

Ослобађање од оба-
везе регистровања 
промета преко фи-

скалне касе
Остало

Напомена

4. Потврда обвезника Подаци

Име и презиме овлашћеног лица/власника/пуномоћника

Потпис и печат М. П.

ЈМБ овлашћеног лица/власника/пуномоћника

2. ПОПУЊАВА СЕРВИС

1. Овлашћени сервис Подаци
ЈИБ
Назив

Општина (шифра, назив)
Мјесто

Улица и број
Телефон и телефакс

E-mail
Интернет страница
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2. Фискална каса Подаци
Произвођач (шифра/назив)

Тип (шифра/назив)
ИБФК

Исправност сервисне пломбе

3. Потврда овлашћеног сервиса Подаци

Име и презиме сервисера/овлашћеног лица у сервису

Потпис и печат М. П.

ЈМБ сервисера/овлашћеног лица у сервису

3. ПОПУЊАВА ПОРЕСКА УПРАВА
1. Надлежна организациона јединица

Пореске управе
Подаци

Подручни центар
Назив подручне јединице
Општина (шифра, назив)

Улица и број
Телефон и телефакс

E-mail

2. Редослијед догађаја Датум и вријеме
Почетак  преузимања податка из фискалног модула
Крај преузимања податка из фискалног модула

Одузимање фискалне касе
Одузимање програмске меморије
Одузимање фискалног модула

3. Потврда Пореске управе Подаци

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис и печат М. П.

ЈМБ овлашћеног лица
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На основу члана 11. став 3, члана 12. став 2, члана 16. 

и члана 28. став 2. Закона о држављанству Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/14) 
и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар управе и локалне самоуправе, 
16.09.2014. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ПРИБАВЉАЊА ДОКАЗА У ПОСТУПКУ ЗА 
СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ПРИРОЂЕЊЕМ И ОЛАКШАНИМ ПРИРОЂЕЊЕМ

Члан 1.
Правилником о начину прибављања доказа у поступку 

за стицање држављанства Републике Српске прирођењем и 
олакшаним прирођењем (у даљем тексту: Правилник) про-
писују се начин прибављања доказа о испуњавању услова у 
поступку за стицање држављанства прирођењем и олакша-
ним прирођењем, те начин прибављања доказа о издавању 
гаранције за стицање држављанства, поступак издавања и 
садржај обрасца гаранције.

Члан 2.
Докази да странац не представља пријетње по безбјед-

ност Босне и Херцеговине и Републике Српске, да има одо-

брен стални или привремени боравак на територији Босне 
и Херцеговине и Републике Српске и да му није изрече-
на мјера безбједности протјеривања или заштитна мјера 
удаљавања из земље прибављају се по службеној дужности 
од надлежног органа (Обавјештајно безбједносна агенција, 
Служба за послове са странцима).

Члан 3.
(1) Довољно познавање писма и језика једног од кон-

ститутивних народа Републике Српске у поступку стицања 
држављанства Републике Српске доказује се:

1) потврдом о положеном испиту из познавања писма и 
језика једног од конститутивних народа Републике Српске 
издатом од акредитоване установе која, у складу са про-
писима којима се регулише област образовања одраслих, 
изводи обуку из језика и писма једног од конститутивних 
народа Републике Српске,

2) свједочанством о завршеном основном образовању, 
те дипломом о завршеном средњем или високом образо-
вању у Босни и Херцеговини,

3) свједочанством иностране образовне установе којим 
се потврђује да је образовање спроведено по програму на 
једном од језика у службеној употреби у Републици Срп-
ској или свједочанством о завршеном курсу најмање Б1 сте-
пена знања једног од тих језика.

(2) Држављани Републике Србије, Републике Хрватске 
и Црне Горе у поступку стицања држављанства Републике 
Српске не прибављају доказе из става 1. овог члана.


