
V
Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог да на од да на об ја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 21.03/952.1-178/12
13. мар та 2012. го ди не Ди рек тор
Ба ња Лу ка Др Ти хо мир Гли го рић, с.р.

На осно ву чла на 86. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 22. За ко на о пре мје ру и ка та -
стру не по крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10), а у ве зи са чла ном 185. За -
ко на о пре мје ру и ка та стру Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 6/12), ди рек тор Ре пу -
блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве
д о н о с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О СТУ ПА ЊУ НА СНА ГУ КА ТА СТРА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

ДИ ЈЕ ЛА ОП ШТИ НЕ БИ ЛЕ ЋА, И ТО ЗА КО ПЛА НА

I
Утвр ђу је се да је из ра ђен и ста вља се у слу жбе ну упо -

тре бу ка та стар не по крет но сти ди је ла оп шти не Би ле ћа, и то
за ци је лу ка та стар ску оп шти ну Пла на, по вр ши не 5871 ха
47 а 32 м².

II
Ка та стар не по крет но сти за ка та стар ску оп шти ну на ве -

де ну у тачки I из ра ђен је у скла ду са про пи си ма.

III
За ка та стар ску оп шти ну Пла на сту па ју на сна гу по вр -

ши не ди ги тал ног ка та стар ског пла на.

IV
Да ном сту па ња на сна гу ка та стра не по крет но сти за ка -

та стар ску оп шти ну на ве де ну у тачки I ста вља се ван сна ге
и пре ста је да ва жи ка та стар зе мљи шта за ци је лу ка та стар -
ску оп шти ну Пла на.

V
Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог да на од да на об ја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 21.03/952.1-177/12
13. мар та 2012. го ди не Ди рек тор
Ба ња Лу ка Др Ти хо мир Гли го рић, с.р.

По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 30. став 4. За ко на о по ре ском по ступ -
ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 102/11 и
108/11) и чла на 88. став 3. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ди рек тор По ре ске упра ве Ре пу бли ке Срп -
ске, уз са гла сност ми ни стра фи нан си ја,  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ И НА ЧИ НУ ПОД НО ШЕ ЊА ПО РЕ СКИХ

ПРИ ЈА ВА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу ју се по сту пак и на чин под но -

ше ња по ре ских при ја ва По ре ској упра ви Ре пу бли ке Срп -
ске.

Члан 2.
(1) По ре ска при ја ва под но си се на обра сци ма и у ро ко -

ви ма утвр ђе ним про пи сом ко јим се уре ђу је оба ве за пла ћа -
ња од ре ђе не вр сте по ре за ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре -
ске упра ве Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: По ре ска
упра ва) код ко је је по ре ски об ве зник, од но сно под но си лац
при ја ве ре ги стро ван.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по ре ска при ја ва
под но си се дру гој ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра -
ве ако је про пи сом ко јим се уре ђу је пла ћа ње од ре ђе не вр -
сте по ре за утвр ђе но да се по ре ска при ја ва под но си дру гој
мје сно над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци.

(3) У слу ча ју ка да је по ре ска при ја ва гре шком до ста -
вље на ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра ве у ко јој по -
ре ски об ве зник ни је ре ги стро ван, та ор га ни за ци о на је ди -
ни ца оба ве зна је за при ми ти по ре ску при ја ву и про сли је ди -
ти је од мах ор га ни за ци о ној је ди ни ци код ко је је под но си -
лац при ја ве ре ги стро ван као по ре ски об ве зник.

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, по ре ска при ја ва се
сма тра за при мље ном да ном при је ма у ор га ни за ци о ној је -
ди ни ци По ре ске упра ве ко јој је по ре ска при ја ва гре шком
до ста вље на.

Члан 3.
По ре ска при ја ва под но си се не по сред но, по штом или у

елек трон ском об ли ку.

Члан 4.
По ре ска при ја ва под но си се не по сред но, пре да јом на

пи сар ни цу мје сно над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це По -
ре ске упра ве.

Члан 5.
(1) По ре ска при ја ва под но си се пу тем по ште, у об ли ку

по штан ске по шиљ ке на сло вље не на мје сно над ле жну ор га -
ни за ци о ну је ди ни цу По ре ске упра ве.

(2) По ре ска при ја ва до ста вље на пре по ру че ном по -
штан ском по шиљ ком сма тра се да је под не се на По ре ској
упра ви да ном пре да је пре по ру че не по шиљ ке по шти.

Члан 6.
(1) Ис пла ти о ци до хот ка, од но сно упла ти о ци до при но са

ко ји по би ло ко јем осно ву ан га жу ју 15 или ви ше об ве зни -
ка по ре за по од бит ку, од но сно об ве зни ка до при но са, оба -
ве зни су мје сеч ну при ја ву по ре за по од бит ку (у да љем тек -
сту: Обра зац 1002), про пи са ну Пра вил ни ком о при мје ни
За ко на о по ре зу на до хо дак, под ни је ти у елек трон ском
обли ку.

(2) Ис пла ти о ци до хот ка, од но сно упла ти о ци до при но са
ко ји има ју ма ње од 15 ан га жо ва них об ве зни ка по ре за по
од бит ку, од но сно об ве зни ка до при но са, мо гу под но си ти
по ре ску при ја ву из ста ва 1. овог чла на у елек трон ском
обли ку или на на чин из чл. 4. и 5. овог пра вил ни ка.

Члан 7.
(1) Мје сеч на при ја ва по ре за по од бит ку под но си сe у

елек трон ском об ли ку ко ри шће њем ком пју тер ског про гра -
ма за сла ње, а мо же се под ни је ти и у дру гом елек трон ском
об ли ку ко ји омо гу ћа ва ком пју тер ску об ра ду по да та ка.

(2) Об ве зник пре у зи ма ком пју тер ски про грам и упут -
ства за под но ше ње елек трон ског об ли ка Обра сца 1002 на
ин тер нет стра ни ци По ре ске упра ве (http://www.po re ska -
upra vars.org).

(3) Из глед Обра сца 1002 у елек трон ском об ли ку иден -
ти чан је из гле ду обра сца ко ји је про пи сан за по ре ску при -
ја ву у пи са ном об ли ку.

(4) При ја ви ко ја је про шла про вје ру по да та ка на сер ве -
ру По ре ске упра ве до дје љу је се ауто мат ски бар-код озна ка
и да тум сла ња на сер вер.

Члан 8.
(1) По твр да при је ма при ја ве под не се не у елек трон ском

об ли ку вр ши се овје ром По ре ске упра ве на основ ном ли -
сту Обра сца 1002 у па пир ном об ли ку, ко ји под но си лац у
про пи са ном ро ку до ста вља мје сно над ле жној ор га ни за ци -
о ној је ди ни ци По ре ске упра ве, не по сред но или по штан -
ском по шиљ ком.

(2) Обра зац 1002 ко ји је под не сен у елек трон ском
обли ку сма тра се под не се ним По ре ској упра ви да ном по -
твр де при ја ве основ ног ли ста Обра сца 1002, на на чин про -
пи сан у ста ву 1. овог чла на.
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Члан 9.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 06/1.01/02-014-14/12
29. мар та 2012. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Зо ра Ви до вић, с.р.

Аген ци ја за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 6a. став 4. За ко на о ли зин гу (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 70/07 и 116/11), чл. 4,
10. и 25. За ко на о Аген ци ји за бан кар ство Ре пу бли ке Срп -
ске - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 67/07 и 40/11), те чла на 15. Ста ту та Аген ци је
за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 67/04), Управ ни од бор Аген ци је за
бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци одр жа ној 3.
апри ла 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е  

ОД  Л У  К У

О УСЛО ВИ МА ПРИ ЈЕ ВРЕ МЕ НЕ ОТ ПЛА ТЕ  
ПРЕД МЕ ТА ФИ НАН СИЈ СКОГ ЛИ ЗИН ГА

Члан 1.
Овом од лу ком про пи су ју се усло ви ко јих је да ва лац ли -

зин га ду жан да се при др жа ва при ли ком при је вре ме не от -
пла те пред ме та фи нан сиј ског ли зин га, ка да при ма лац ли -
зин га, од но сно ко ри сник сту па у од нос са да ва о цем ли зин -
га ра ди ко ри шће ња услу га у свр хе ко је ни су на ми је ње не
ње го вој по слов ној или дру гој ко мер ци јал ној дје лат но сти.

Члан 2.
Да ва лац ли зин га има пра во на објек тив но оправ да ну и

уго во ре ну на кна ду тро шко ва у ве зи са при је вре ме ном от -
пла том пред ме та фи нан сиј ског ли зин га ако је из нос при је -
вре ме не оп тла те у пе ри о ду од го ди ну да на ве ћи од 5.000
КМ.

Члан 3.
На кна да из чла на 2. мо же се уго во ри ти до ви си не тро -

шко ва на ста лих због при је вре ме не от пла те, а нај ви ше до
1% из но са остат ка ду га по уго во ру о фи нан сиј ском ли зин -
гу ко ји се при је вре ме но от пла ћу је, и то ако је пе ри од из ме -
ђу при је вре ме не от пла те и ро ка ис пу ње ња оба ве за из уго -
во ра о фи нан сиј ском ли зин гу јед нак или ду жи од јед не го -
ди не, а ако је овај пе ри од кра ћи, на кна да не мо же би ти ве -
ћа од 0,5% из но са остат ка ду га по уго во ру о фи нан сиј ском
ли зин гу ко ји се при је вре ме но от пла ћу је.

Члан 4.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на на кон об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

УО број: 285/12 Пред сјед ник
3. апри ла 2012. го ди не У прав ног од бо ра,
Ба ња Лу ка Мир ја на Ја ћи мо вић, с.р.

Аген ци ја за оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 190. став 1. За ко на о оп штем управ -
ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
13/02, 87/07 и 50/10), чла на 7. став 2. али не ја 7. За ко на о
дру штви ма за оси гу ра ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10), чл. 2. и 6., у ве зи
са чла ном 13. Пра вил ни ка о усло ви ма за сти ца ње и по вла -
че ње зва ња овла шће ног ак ту а ра (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 57/06, у да љем тек сту: Пра вил ник),
рје ша ва ју ћи по за хтје ву На та ше (Вељ ко) Ко сић из Ба ње
Лу ке за из да ва ње овла шће ња за оба вља ње ак ту ар ских по -
сло ва, Аген ци ја за оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске (у да љем
тек сту: Аген ци ја)  д о  н о  с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Из да је се овла шће ње за оба вља ње ак ту ар ских по сло -

ва На та ши (Вељ ко) Ко сић из Ба ње Лу ке.

2. На осно ву овог рје ше ња из вр ши ће се упис у Ре ги -
стар овла шће них ак ту а ра код Аген ци је за оси гу ра ње Ре пу -
бли ке Срп ске.

3. Од ре ђу је се ре ги стар ски број упи са: РА-29.
4. Ово рје ше ње об ја виће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -

пу бли ке Срп ске”.
5. Ово рје ше ње је ко нач но.

Број: 05-529-1/12
27. мар та 2012. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Бо жа на Шљи вар, с.р.

Аген ци ја за во де об ла сног ри јеч ног сли ва Са ве

На осно ву чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), чла на 28. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), чла на 28. Уред бе
о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју рад них
мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и 105/11), чла на 9.
Уред бе о ка те го ри ја ма и зва њи ма др жав них слу жбе ни ка (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и чла -
на 10. Уред бе о рад ним мје сти ма на мје ште ни ка (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), в.д. ди рек тора
Аген ци је за во де об ла сног ри јеч ног сли ва Са ве, уз са гла сност Вла -
де Ре пу бли ке Срп ске,  д о н o с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 
УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ

РАД НИХ МЈЕ СТА У АГЕН ЦИ ЈИ ЗА ВО ДЕ ОБ ЛА СНОГ 
РИ ЈЕЧ НОГ СЛИ ВА СА ВЕ

Члан 1.
У Пра вил ни ку о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји

рад них мје ста у Аген ци ји за во де об ла сног ри јеч ног сли ва Са ве
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 5/12), у чла ну 3.
рије чи: “2. Одје ље ње за за шти ту во да, ко ри шће ње во да и из да ва -
ње вод них ака та” за мје њу ју се ри је чи ма: “2. Одје ље њу за из да ва -
ње вод них ака та, за шти ту и ко ри шће ње во да, 2.1. Од сјек за за шти -
ту и ко ри шће ње во да”, а по сли је ри је чи: “2. Одје ље ње за ка пи тал -
ну имо ви ну, фи нан сиј ско-ра чу но вод стве не по сло ве, об ра чун и
пра ће ње вод них на кна да” до да ју се ри је чи: “2.1. Од сјек за об ра чун
и пра ће ње вод них на кна да”.

Члан 2.
Члан 6. ми је ња се и гла си:

“Члан 6.
2. ОДЈЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ ВОД НИХ АКА ТА, ЗА ШТИ -

ТУ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ВО ДА
У Одје ље њу за из да ва ње вод них ака та, за шти ту и ко ри шће ње

во да оба вља ју се сље де ћи по сло ви: спро во де се рад ње и по ступ ци
за из да ва ње вод них ака та ко је су у над ле жно сти Аген ци је, спро во -
ди се ко ор ди на ци ја и са рад ња са ре сор ним Ми ни стар ством и ор -
га ни ма ло кал не са мо у пра ве у истом по ступ ку; при пре ма из ра да
управ них ака та у по ступ ку од ре ђе ним За ко ном о во да ма и при па -
да ју ћим под за кон ским ак ти ма у обла сти ма за шти те во да, за шти те
од во да, ко ри шће ња во да и уре ђе ње во да; оба вје шта ва се јав ност о
из да тим вод ним ак ти ма, омо гу ћа ва су дје ло ва ње јав но сти у по -
ступ ци ма из да ва ња вод них ака та; омо гу ћа ва увид јав но сти у из да -
та вод на ак та пу тем ин тер нет стра ни це Аген ци је у скла ду са за ко -
ном; пра ти се за кон ска ре гу ла ти ва из обла сти из да ва ња вод них
ака та; спро во ди се ко ор ди на ци ја са оста лим ор га ни за ци о ним је ди -
ни ца ма Аген ци је, вр ши се кон ти ну и ра на еду ка ци ја за по сле них,
кон тро ла, при пре ма и унос по да та ка у си стем во ђе ња и упра вља -
ња вод ном до ку мен та ци јом у вод ни ин фор ма ци о ни си стем (ВИС),
из ра да ин фор ма ци ја о ра ду одје ље ња и упо зна ва ње и до ста вља ње
по да та ка о из да тим вод ним ак ти ма оста лим ор га ни за ци о ним ди је -
ло ви ма Аген ци је, спро во де се и дру ги срод ни по сло ви ве за ни за
из да ва ње вод них ака та;

2.1. Од сјек за за шти ту и ко ри шће ње во да, при пре ма ор га ни зо -
ва ње из ра де пријед ло га пла но ва за шти те, од но сно ко ри шће ња во -
да, ор га ни зо ва ње и пра ће ње ре а ли за ци је пла но ва ве за них за за -
шти ту и ко ри шће ње во да у окви ру усво је ног Пла на и Фи нан сиј -
ског пла на Аген ци је, уче ство ва ње у из ра ди из вје шта ја о ра ду
Аген ци је, вр ши се из ра да пријед ло га про гра ма ра до ва за си стем -
ска ис тра жи ва ња и при пре му тех нич ке до ку мен та ци је за по тре бе
ре а ли за ци је пла но ва и про гра ма за шти те во да од за га ђе ња и ко-
ришће ња во да, ор га ни зо ва ње и пра ће ње из ра де до ку мен та ци је за
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