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g/m2; густина тканине: основа 300 ж/10 cm, потка 200 ж/10 cm; 
постојаност боја: вода 4, зној 4, свјетлост 5; отирање: суво 4, мок-
ро 4; скупљање при парном пеглању: основа 2% макс.; потка 2% 
макс.; обрада против мољаца.

Свечане панталоне класичног су кроја, на предњицама имају 
џепове са иберштепом од 5 mm, двије фалте, мали џеп испод поја-
са и шлиц који се копча патент-затварачем. Појас има шест гајки 
и закопчава се металном копчом и дугметом. Предњице су поста-
вљене до кољена. У бочним шавовима, ушивена је егализир трака 
златне боје. На задњем дијелу панталона су два ушитка и један џеп 
са клапном и копчањем на дугме. Свечане панталоне се пеглају 
на ивицу, а израђују се од истог материјала као и свечани сако. 
На сакоу и панталонама морају бити ушивене етикете са називом 
произвођача, ознаком величине, сировинским саставом и начином 
одржавања.

Слика 18: Кошуља дуги/кратки рукав
Кошуља дуги/кратки рукав стандардног је кроја са ојачаном 

крагном и манжетнама, а закопчава се са седам дугмади усклађе-
них са бојом тканине. На предњици, у висини груди, нашивена су 
два џепа са ојачаним клапнама и дугмадима. 

Еполете су димензија од 15 cm до 4,5 cm, за оштрим углом 
на крајевима, ушивене су у орукавље и прекривају рамени шав. 
Еполета се копча помоћу металног дугмета, позлаћеног методом 
галванизације минимум 0,2 микрона, које је ушивено у рамени 
шав. На дугмету, које је пречника 1,6 cm, рељефно су приказани 
ватрогасни симболи (шљем, бакља и ватрогасна сјекирица). На 
еполету се навлачи ознака чина која прати облик еполете и копча 
се за дугме у раменом шаву.

Унутрашњи шавови морају бити машински обрађени ради 
спречавања осипања тканине. Горњи дио крагне мора бити оја-
чан еластичним пластичним ојачањем високог квалитета које 
не мијења значајније своја својства током периода употребе 
кошуље. Доњи дио крагне и лајсна морају бити ојачани одго-
варајућом термофиксирајућом тканином високог квалитета која 
не мијења значајније своја својства током периода употребе ко-
шуље. 

Боја кошуље је бијела. На свакој кошуљи мора бити ушивена 
етикета са називом произвођача, ознаком величине, сировинским 
саставом и начином одржавања. Састав материјала од којег се 
израђују кошуље: памук 80%, полисетер 20%; преплетај тканине 
платно; површинска маса 125 g/m2; густина тканине: основа 550 
ж/10 cm, потка 280 ж/10 cm; постојаност боја: вода 4, зној 4, свје-
тлост 5; отирање: суво 4, мокро 4; скупљање при прању на 60 0С: 
по дужини 2%; по ширини 2% макс.

Шапка се ради у више величина, унутрашњи дио шапке обло-
жен је поставом. Знојница је урађена од природне коже - конит, 
ширине 4 cm. Испод знојнице постављен је амортизујући јасту-
чић од зумбане коже пресвучен тканином. Шилт је у горњем слоју 
израђен од вјештачке коже високог сјаја, а у доњем дијелу од 
мат вјештачке коже. Унутрашњи прстен састоји се од два дијела: 
спољни дио састоји се од цијеви и унутрашњег дијела - челичне 
нерђајуће траке. Подизач чеоног дијела урађен је од круте пласти-
чне масе. Шапка се израђује од истог материјала као свечани сако 
и панталоне.

Кравата је класичног кроја, тамноплаве боје. Састав материја-
ла од којег се израђује кравата: преплетај тканине - кепер; сиро-
вински састав полиестер 100 микро; површинска маса 175 g/m2; 
густина тканине: основа 750 ж/10 cm, потка 280 ж/10 cm; постоја-
ност боја: вода 5, зној 5, свјетлост 5; отирање: суво 5, мокро 5; 
скупљање при прању на 60 0С: основа 2% макс.; потка 2% макс.

Каиш за свечане панталоне израђује се од квалитетне приро-
дне коже црне боје са металном копчом и двије гајке. На крају ка-
иша налазе се правилно обрађене рупице за копчање. Вањске иви-
це каиша морају бити паспулиране или уредно брушене.

ПРИЛОГ 4.

Ознаке функција
 

Слика 19: Ознаке функција

ПРИЛОГ 5.

Ознака за идентификацију и функцију

Слика 20: Ознака за идентификацију и функцију
ПРИЛОГ 6.

Амблем ватрогаства Републике Српске
Израђује се од филаментног 100% полиестерског предива тех-

ником жакард ткања. 
Предиво је сљедећих карактеристика: 
- финоћа предива: основе и потке је од 70 dtex до 100 dtex;
- густина ткања: 58 жица/1 cm ± 5%;
- постојаност свих боја:
• свјетло ...................................................оцјена 4 до 5,
• прање на 60 °С ....................................оцјена 4,
• отирање суво........................................оцјена 4,
• отирање мокро ....................................оцјена 4,
• хемијско чишћење................................оцјена 4,
• скупљање код прања до 60 °С ............није дозвољено,
• отпорност на пилинг.............................оцјена 4 до 5.
Амблем ватрогаства Републике Српске је израђен у сљедећим 

бојама: црвена, плава, бијела и златножута.

Слика 21: Амблем ватрогаства

1383
На основу члана 69. ст. 1. и 4. Закона о републичкој 

управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), а у вези са 
чланом 39. став 1. Закона о пореском поступку Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 
108/11, 31/14 и 44/16), министар финансија  д о н о с и

У П У Т С Т В О
ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ 

ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ (ПП–ОН)

1. Овим упутством уређују се начин подношења и по-
пуњавања пореске пријаве за остале накнаде, као и рок за 
њено подношење.

2. Пореска пријава за остале накнаде попуњава се на 
сљедећи начин:

2.1. у рубрици “Тип пријаве” означава се одговарајућа 
кућица у зависности да ли се пријава подноси као основна 
или измијењена, што се означава знаком “О” за основну, од-
носно знаком “И” за измијењену. Ако је кућица означена зна-
ком “И”, у том случају уписује се бар-код основне пријаве,

2.2. у рубрици “Врста пријаве” означава се знаком “х” 
одговарајућа кућица, у зависности од тога да ли се прија-
ва подноси као годишња, полугодишња, квартална или по 
уговору. Пореска пријава за остале накнаде подноси се го-
дишње до 10. марта текуће године за претходну годину, по-
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лугодишње до 10. августа текуће за текућу годину, квартал-
но до 15. у мјесецу за претходна три мјесеца за накнаде за 
коришћење природних ресурса за производњу електричне 
енергије, односно до 5. у мјесецу за претходна три мјесеца 
за накнаду за развој неразвијених дијелова општине са које 
потиче продати сортимент, а за накнаде које се плаћају у 
роковима из уговора рок за подношење пријаве је 15 дана 
од истека периода за који се врши плаћање.

Пореске пријаве за остале накнаде које се подносе квартал-
но и по уговору коначне су и не подносе се годишње пријаве.

3. У рубрици “Подаци о пореском обвезнику” потребно је:
3.1. уписати ЈИБ/ЈМБ пореског обвезника,
3.2. уписати пословно име / име и презиме пореског 

обвезника из рјешења органа код кога је уписан у регистар,
3.3. уписати шифру општине према пребивалишту/сје-

дишту пореског обвезника или сједишту организационе 
јединице правног лица за које се подноси пореска пријава, 
и то у случају када накнада у цијелости припада буџету Ре-
публике Српске (у даљем тексту: Република), а у случају 
када се износ накнаде дијели између буџета Републике и 
општина и градова, уписује се шифра општине јединице 
локалне самоуправе којој припада дио накнаде, као и у слу-
чају када накнада припада само буџету јединица локалне 
самоуправе и

3.4. уписати адресу пореског обвезника (поштански 
број и мјесто, улица и број, имејл и број телефона са по-
зивним бројем).

4. У рубрици “Период за који се подноси пријава” упи-
сује се: за годишњу пријаву период од 1. јануара до 31. 
децембра године за коју се пријављује накнада, за полуго-
дишњу пријаву период од 1. јануара до 30. јуна текуће го-
дине и за кварталну пријаву од 1. јануара до 31. марта или 
од 1. априла до 30. јуна или од 1. јула до 30. септембра или 
од 1. октобра до 31. децембра, а за накнаде које се плаћају 
у роковима из уговора уписује се почетак и крај периода 
из уговора.

4.1. За накнаде које се пријављују полугодишње подно-
си се годишња пријава која сторнира пријављени износ по 
полугодишњој пријави.

5. У рубрици “Накнаде за шуме” потребно је:
5.1. за накнаду за унапређивање општекорисних функ-

ција шума уписати основицу коју чини укупан приход, те 
уписати износ накнаде обрачунате по стопи од 0,07% на на-
ведену основицу. Ако је у поступку контроле утврђен износ 
накнаде различит од пријављене накнаде по полугодишњој 
пријави, у том случају код попуњавања годишње пријаве 
уписују се “износ разлике накнаде утврђен у контроли” и 
“износ накнаде”. “Износ разлике накнаде утврђен у кон-
троли” је разлика између утврђене и пријављене накнаде 
по полугодишњој пријави, а “износ накнаде” је разлика 
између обрачунате накнаде по годишњој пријави и износа 
уписаног у “износ разлике накнаде утврђен у контроли”. 
Обвезници ове накнаде су сва правна лица, као и пословне 
јединице правних лица са сједиштем на територији Феде-
рације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта која оба-
вљају дјелатности на територији Републике Српске,

5.2. код накнаде за развој неразвијених дијелова општи-
не са које потиче продати сортимент уписати основицу коју 
чине финансијска средства остварена продајом дрвног сор-
тимента по цијенама утврђеним FCO на камионском путу у 
календарској години, те уписати износ накнаде обрачунате 
по стопи од 10% на наведену основицу, а обвезници ове 
накнаде су корисници шума и

5.3. код накнаде за закуп шумског земљишта у својини 
Републике уписати основицу коју чини износ наплаћене 
закупнине утврђене уговором, те уписати износ накна-
де обрачунате по стопи прописаној уговором на наведену 
основицу, а обвезници ове накнаде су закупопримци.

6. У рубрици “Концесионе накнаде” потребно је:
6.1. за накнаду за коришћење природних и других до-

бара од општег интереса уписати основицу из уговора о 
додјели концесије коју чини годишњи бруто приход настао 
коришћењем јавних добара, природних богатстава или пру-
жањем услуга или по јединици мјере (тона, литар, метар, 

квадратни метар и кубни метар), те износ накнаде обрачу-
нате у складу са уговором на наведену основицу, а обвезни-
ци ове накнаде су правна лица и 

6.2. за накнаду за минералне сировине уписати основи-
цу из уговора о додјели концесије коју чини укупан приход 
остварен продајом и/или коришћењем минералних сиро-
вина, те износ накнаде обрачунате по стопи из уговора на 
наведену основицу, а обвезници ове накнаде су привредна 
друштва која имају одобрење за ову концесију.

7. У рубрици “Накнада за коришћење природних ресур-
са у сврху производње електричне енергије” потребно је:

7.1. за накнаду за коришћење хидроакумулационих 
објеката уписати основицу коју чини укупно произведе-
ни kWh електричне енергије у периоду за који се подноси 
пријава, те износ накнаде који се обрачунава по 0,005 КМ 
по kWh произведене електричне енергије, а обвезници ове 
накнаде су привредна друштва која производе електричну 
енергију коришћењем хидроакумулационих објеката и

7.2. за накнаду за коришћење природних необновљивих 
ресурса уписати основицу коју чини укупно произведени 
kWh електричне енергије у периоду за који се подноси 
пријава, те износ накнаде који се обрачунава по 0,003 КМ 
по kWh произведене електричне енергије, а обвезници ове 
накнаде су привредна друштва која производе електричну 
енергију коришћењем природних необновљивих ресурса.

8. У рубрици “Противпожарна накнада” уписује се осно-
вица коју чини пословни приход, те износ накнаде обрачунате 
по стопи од 0,04% на наведену основицу. Ако је у поступку 
контроле утврђен износ накнаде различит од пријављене нак-
наде по полугодишњој пријави, у том случају код попуњавања 
годишње пријаве уписује се “износ разлике накнаде утврђен у 
контроли” и “износ накнаде”. “Износ разлике накнаде утврђен 
у контроли” је разлика између утврђене и пријављене накнаде 
по полугодишњој пријави, а “износ накнаде” је разлика изме-
ђу обрачунате накнаде по годишњој пријави и износа уписа-
ног у “износ разлике накнаде утврђен у контроли”.

Обвезници ове накнаде су правна лица која обављају 
дјелатност на територији Републике, изузев буџетских ко-
рисника, органа управе, хуманитарних и невладиних орга-
низација, удружења грађана и фондација.

9. Рубрика “Накнада за противградну заштиту” по-
пуњава се на сљедећи начин:

9.1. предузећа чија дјелатност је осигурање и реосигу-
рање имовине и лица уписују основицу коју чини укупан 
приход по завршном рачуну, те износ накнаде обрачунате 
по стопи од 0,25% на наведену основицу, а

9.2. остала физичка и правна лица, власници или корисни-
ци земљишних површина уписују основицу коју чини број 
хектара регистрованог обрадивог пољопривредног земљи-
шта, те износ накнаде који се добије када се помножи број 
хектара обрадивог пољопривредног земљишта са 1,8 КМ.

10. Рубрика 10. предвиђена је за случај увођења нове 
накнаде.

11. У рубрици “Подаци о подношењу пријаве” уписују се:
11.1. датум подношења пријаве, 
11.2. име и презиме и ЈМБ законског заступника / овла-

шћеног лица пореског обвезника и
11.3. име и презиме и ЈМБ/ЈИБ лица које је сачинило пријаву.
12. Рубрика “Подаци о пријему и обради пријаве” садр-

жи податке о пријему и обради пријаве, које попуњава по-
дручна јединица Пореске управе.

13. Образац пореске пријаве за остале накнаде (ПП–ОН) 
налази се у Прилогу овог упутства и чини његов саставни дио.

14. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за 
остале накнаде (ПП–ОН) (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 8/15).

15. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-1384/16 
22. септембра 2016. године Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.
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ПП–ОН

Република Српска
Министарство финансија
Пореска управа                                                              Попуњава Пореска управа
Подручна јединица _______________
                                                                                   Пореска пријава за остале накнаде

1. Тип пријаве  1.1. Основна
  1.2. Измијењена 1.3. Бар-код основне пријаве 

2. Врста пријаве 2.1. Годишња 
  2.3. Квартална

 2.2. Полугодишња
 2.4. По уговору 

3. Подаци о пореском обвезнику 
3.1. ЈИБ/ЈМБ

3.2. Назив / име и презиме пореског обвезника ________________________________________________________
3.3. Шифра општине

3.4. Адреса пореског обвезника _____________________________________________________________________
                                                      e-mail _________________________________ телефон: __________________________

4. Период за који се подноси пријава                                                                 од до 20 г.
        дан            мјесец                   дан          мјесец

5. Накнаде за шуме

5.1. За унапређивање општекорисних  
       функција шума  ___________________  ·  0,07%    ___________________    ____________________________    ________________
                                                                основица                          стопа            износ обрачунате накнаде         износ разлике накнаде утврђен у контроли                износ накнаде

5.2. За развој неразвијених дијелова општине  
       са које потиче продати сортимент                       _______________________  ·   10%      _____________________________
                                                                                                                                           основица                                  стопа                                     износ накнаде

5.3. За закуп шумског земљишта у својини  
       Републике Српске                                                  _______________________  ·  ______    _____________________________
                                                                                                                                           основица                                                                                 износ накнаде

6. Концесионе накнаде

6.1. За коришћење природних и других добара  
       од општег интереса                                                  _______________________  ·  ____________    _________________________
                                                                                                                                            основица                               стопа или цијена по ЈМ                        износ накнаде

6.2. За минералне сировине                                            _______________________  ·  ____________ % _________________________
                                                                                                                                            основица                                               стопа                                         износ накнаде

7. Накнаде за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије

7.1. За коришћење хидроакумулационих објеката        _______________________  ·  0,005 КМ    _________________________
                                                                                                                                производња kWh ел. енергије                                                            износ накнаде

7.2. За коришћење природних необновљивих ресурса  _______________________  ·  0,003 КМ    _________________________
                                                                                                                                 производња kWh ел. енергије                                                              износ накнаде 

8. Противпожарна накнада

8.1. Противпожарна накнада _________________ ·  0,04%  ___________________ __________________________ ________________
                                                                                основица                       стопа        износ обрачунате накнаде     износ разлике накнаде утврђен у контроли         износ накнаде

9. Накнада за противградну заштиту

9.1. Дјелатност осигурања и реосигурања        ______________________________ ·  0,25%          ______________________________ 
       имовине и лица                                                                      основица                                       стопа                                            износ накнаде

9.2. Остала правна и физичка лица                    ______________________________  · 1,8 КМ        __________________________
                                                                                                       број хектара регистрованог обрадивог пољ. земљ.                                                        износ накнаде

10. _______________________________________________   ____________________  ·  __________   _________________________
                                                           Назив накнаде                                                                       основица                                                                                износ накнаде
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на основу члана 67. Закона о 
заштити животне средине (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 71/12 и 79/15), члана 5. Правилника о условима 
за обављање дјелатности из области заштите животне сре-
дине (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да IPIN д.о.о. Бијељина испуњава усло-
ве за обављање дјелатности из области заштите животне 
средине.

2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока 
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера 
испуњености услова за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине и Правилника о услови-
ма за обављање дјелатности из области заштите животне 
средине.

3. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

Број: 15-E/08 
22. септембра 2016. године Министар, 
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

Фонд здравственог осигурања  
Републике Српске

На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Стату-
та Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XXI сједни-
ци, одржаној 27.9.2016. године,  д о н и о  ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА 

МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника медицинских средстава 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16 и 61/16), 

у Прилогу - Цјеновник медицинских средстава, који је обја-
вљен на интернет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.
org, код медицинског средства 6020220 - Естетска корекција 
губитка косе (власуља), цијена се мијења и износи 102,00 КМ.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
У складу са овом одлуком извршиће се измјене и допу-

не у прегледу Цјеновника медицинских средстава на интер-
нет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
 По овлашћењу 
Број: 02/002-5188-5/16 в.д. предсједника УО 
27. септембра 2016. године в.д. члан УО, 
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Комисија за хартије од вриједности  
Републике Српске

На основу члана 260. став 1. тачка в. Закона о тржи-
шту хартија од вриједности (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) и члана 
243д. став 3. Закона о инвестиционим фондовима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15), а у 
вези са чланом 10. став 1. Правилника о преобликовању 
затвореног инвестиционог фонда (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 108/15), Комисија за хартије од 
вриједности Републике Српске, рјешавајући по захтјеву 
Друштва за управљање инвестиционим фондовима “Кри-
стал инвест” а.д. Бања Лука, Милана Ракића 1, Бања Лука, 
за одобрење Плана усклађивања и Плана преобликовања 
Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом “Кри-
стал инвест фонд” а.д. Бања Лука, на сједници одржаној 
20.9.2016. године, донијела је  с љ е д е ћ е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Одобрава се Затвореном инвестиционом фонду са 

јавном понудом “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука:
- План усклађивања Затвореног инвестиционог фонда 

са јавном понудом “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука и
- План преобликовања Затвореног инвестиционог фонда 

са јавном понудом “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука.
2. Одобрава се Затвореном инвестиционом фонду са 

јавном понудом “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука:
- Статут број: 71-У/16, од 8.9.2016. године, нотарски обра-

ђен и овјерен од стране нотара Сладе Ивелић, под бројем 
ОПУ: 1715/2016, у форми пречишћеног текста Статута Затво-
реног мјешовитог инвестиционог фонда са јавном понудом у 
преобликовању “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука, и

- Проспект Затвореног мјешовитог инвестиционог фон-
да са јавном понудом у преобликовању “Кристал инвест 
фонд” а.д. Бања Лука, иновиран у августу 2016. године.

11. Подаци о подношењу пријаве
                                       дан            мјесец               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

ЈИБ/ЈМБ лица које је сачинило пријаву

12. Подаци о пријему и обради пријаве
                                                  дан          мјесец                 година

датум пријема

_________________________________________
име и презиме лица које је извршило пријем

________________________________________
име и презиме лица које је вршило обраду

                                                  дан           мјесец                 година

датум обраде


