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ке Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на 64. сједници, одржаној 10.3.2016. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЕКОНОМСКЕ
ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ ЗА РЕСОР
ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

28.3.2016.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од данa
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-557/16
10. марта 2016. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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1. Радмила Драгишић, дипломирани правник, поставља
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за
европске интеграције у Министарству за економске односе
и регионалну сарадњу, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од данa
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-556/16
10. марта 2016. године
Бања Лука
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На основу члана 15. став 9. Закона о боравишној такси
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 78/11 и 106/15)
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12 и 121/12), министар финансија, уз сагласност
министра трговине и туризма, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПРИЈАВЕ О ИЗНОСУ
ОБРАЧУНАТОГ ПАУШАЛНОГ ИЗНОСА
БОРАВИШНЕ ТАКСЕ

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), 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 и 37/12), Влада Републике Српске, на 64. сједници, одржаној 10.3.2016. године,
доноси

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик и садржај пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе коју подноси угоститељ који пружа услугу смјештаја у
кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање у роковима и на начин прописан чланом 15. ст. 4, 5, 6, 7. и 8. Законом о боравишној такси (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 78/11 и 106/15).

РЈЕШЕЊЕ

Члан 2.
Облик и садржај пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе приказан је у прилогу 1. овог
правилника и чини његов саставни дио.

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЕКОНОМСКЕ
ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ ЗА
РЕСОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И ИНСТИТУЦИОНАЛНУ
САРАДЊУ

1. Младен Бранковић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за
економске односе и регионалну сарадњу за Ресор за регионалну и институционалну сарадњу, на период до 90
дана.
ГП-ПИБТ
Република Српска
Министарство финансија
Пореска управа
Подручна јединица ________________________
Годишња пријава паушалног износа боравишне таксе
1. Врста пријаве
1.1. основна
|__|
1.2. измијењена
|__|
2. Рок доспијећа Пријаве

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске” .
Број: 06.05/020-22/16
22. марта 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

БАР-КОД
ОЗНАКА
Попуњава Пореска управа

1.3. Бар-код основне пријаве

|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__||__|__||__|__|__|__|
дан мјесец година
|__|__||__|__||__|__|__|__|

3. Рок доспијећа плаћања

дан мјесец

година

4. Обвезник плаћања:
4.1. пуног износа
|__|
4.2. половине пуног износа
|__|
5. Подаци о пореском обвезнику
5.1. ЈИБ/ЈМБ
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
5.2. Назив/име и презиме пореског обвезника
_______________________________________________________________________________________________________________
5.3. Шифра општине
|__|__|__|
5.4. Адреса пореског обвезника _______________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________ тел.: ___________________________________________
6. Период за који се подноси Пријава
од |__|__||__|__| до |__|__||__|__| 20|__|__| год.
дан мјесец

дан мјесец

28.3.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

7. Подаци за обрачун годишњег паушалног износа боравишне таксе
1
2
Обвезник плаћања

Број кревета
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3

4

Паушални износ боравишне таксе
по кревету

Укупан износ (2 x 3)

7.1. Пуни износ годишњег паушалног износа
7.2. Износ таксе за плату (ако је означено
поље 4.1., уписује се износ из реда 7.1, а ако
је означено поље 4.2., уписује се половина
износа из реда 7.1.)
8. Подаци о подношењу Пријаве
дан мјесец

9. Подаци о пријему и обради Пријаве
година

|__|__||__|__||__|__|__|__|
датум подношења
___________________________________________
законски заступник / овлашћено лице пореског обвезника
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ЈМБ законског заступника / овлашћеног лица пореског обвезника

М.П.
__________________________________________________
име и презиме лица које је сачинило Пријаву

дан мјесец

дан мјесец
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На основу члана 6. став 5. Закона о биоцидима (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/09) и члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар здравља и социјалне заштите, 15. марта
2016. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНAMA ПРАВИЛНИКА О СПИСКУ АКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ КОЈЕ СУ ДОЗВОЉЕНЕ У БИОЦИДНОМ
ПРОИЗВОДУ

Члан 1.
У Правилнику о списку активних супстанци које су дозвољене у биоцидном производу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 32/10, 72/11, 85/12 и 14/15) у члану 2.
послије става 2. додаје се став 3, који гласи:
“(3) На крају списка активних супстанци које су дозвољене у биоцидним производима из Прилога 1, Листа
I, послије супстанце тралопирил (tralopyril), CAS број:
122454-29-9, додају се супстанце које се налазе у Прилогу
1а. овог правилника и чине његов саставни дио.”.
Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Активна супстанца сматра се кандидатом за замјену
ако је испуњен неки од сљедећих услова:
а) задовољава најмање један услов за искључивање:
активна супстанца је у складу са важећим прописом о класификацији класификована као карциногена категорије
1А или 1Б, као мутагена категорије 1А или 1Б, као репродуктивно токсична категорије 1А или 1Б, или се у складу
са тим прописом сматра да има својства ендокрине дисрупције или да испуњава критеријуме за ПБТ или вПвБ из
члана 5. став 1, али се може одобрити у складу са чланом 5.
став 2. овог правилника,
б) задовољава услове за класификацију као узрочник
респираторне преосјетљивости у складу са важећим прописом о класификацији,
в) прихватљиви дневни унос, акутна референтна доза
или прихватљив степен изложености радника су значајно

година

|__|__||__|__||__|__|__|__|
датум подношења
____________________________________________________
име и презиме лица које је вршило обраду
дан мјесец

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ЈИБ/ЈМБ лица које је сачинило Пријаву

година

|__|__||__|__||__|__|__|__|
датум пријема
____________________________________________________
име и презиме лица које је извршило пријем

година

|__|__||__|__||__|__|__|__|
датум обраде

нижи од оних за већину одобрених активних супстанци за
исту врсту производа и предвиђену употребу,
г) задовољава бар два услова да се у складу са важећим
прописом може сматрати ПБТ-ом,
д) постоје одређени разлози за забринутост у вези са
природом критичних ефеката, који у комбинацији с начинима употребе доводе до употребе која може изазвати
забринутост, као што је висока потенцијална опасност за
подземне воде, чак и уз врло строге мјере управљања ризиком,
ђ) садржи значајан удио неактивних изомера или нечистоћа.”.
Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Списак активних супстанци у биоцидним производима, које су укључене у Програм ревизије на нивоу
Европске уније, налази се у Прилогу 2. овог правилника и
чини његов саставни дио.
(2) Употреба супстанци наведених у Прилогу 2. овог
правилника дозвољена је за употребу у назначеној врсти,
осим у случају да је забрањена важећим прописом који
уређује област забране употребе активних супстанци у
биоцидном производу.
(3) Списак активних супстанци у биоцидним производима, које су укључене у Програм ревизије на нивоу Европске уније, за сваку укључену постојећу активну супстанцу
наводи врсте производа у којима ће се супстанца испитивати у програму ревизије.
(4) Листа из члана 2. став 1. Правилника ревидира се
најмање једном у току године.
(5) Биоцидни производи који садрже активне супстанце, а које нису дозвољене овим правилником, више се не
смију стављати на тржиште.”.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/07-020-35/15
15. марта 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Драган Богданић, с.р.

