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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
РУКОВОДИОЦА ЦЕНТРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ХАРМОНИЗАЦИЈУ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ, 
КОНТРОЛУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

1. Драгољуб Накић, дипломирани економиста, поста-
вља се за вршиоца дужности руководиоца Централне једи-
нице за хармонизацију за финансијско управљање, контро-
лу и интерну ревизију у Министарству финансија Републи-
ке Српске, на период до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-48/16 Предсједница
13. јануара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о др-
жавним службеницима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада 
Републике Српске, на 56. сједници, одржаној 13.1.2016. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

И ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА СМЈЕШТАЈНИМ 
КАПАЦИТЕТИМА У МИНИСТАРСТВУ ЗА 

ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

1. Радован Грајић, професор разредне наставе, поста-
вља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ре-
сор за планирање, пројектовање и послове управљања 
смјештајним капацитетима у Министарству за избјеглице 
и расељена лица, на период од 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-50/16 Предсједница
13. јануара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о др-
жавним службеницима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада 
Републике Српске, на 56. сједници, одржаној 13.1.2016. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК, 

РАЗВОЈ, ИНФОРМИСАЊЕ И АНАЛИТИКУ У 
МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА

1. Вања Купрешак, дипломирани новинар, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 
другостепени поступак, развој, информисање и аналитику 
у Министарству за избјеглице и расељена лица, на период 
од 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-49/16 Предсједница
13. јануара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

133
На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 

87/07 и 50/10), генерални секретар Владе Републике Српске  
д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У OДЛУЦИ О 

УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА АКЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 
ЕНЕРГИЈЕ (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 111/15)

1. У Измјени Акционог плана Републике Српске за 
коришћење обновљивих извора енергије, који као прилог 
чини саставни дио Oдлуке о усвајању измјена Акционог 
плана Републике Српске за коришћење обновљивих изво-
ра енергије (“Службени гласник Републике Српске”, број 
111/15), у Табели В у првој колони у трећем и седмом реду 
написано је: “˂”, а треба да стоји: “≤”.

Број: 04.2/012-147/16 Генерални
22. јануара 2016. године секретар Владе,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.
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На основу члана 76. став 10. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/13), 
те на основу члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, 11. јануара 2016. го-
дине,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ОПШТОЈ И ПОСЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ 
ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ ОТПАДА

Члан 1.
Овим правилником прописује се општа и посебна доку-

ментација која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за 
увоз, извоз и транзит отпада.

Члан 2.
Захтјев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит 

опасног отпада и захтјев за издавање дозволе за увоз и 
извоз неопасног отпада, са општом и посебном докумен-
тацијом, у складу са законом, подносе увозници или изво-
зници у прекограничном кретању отпада министарству 
надлежном за послове заштите животне средине (у даљем 
тексту: министарство).

Члан 3.
(1) Општа документација, из члана 2. овог правилника, 

која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за увоз и 
извоз неопасног отпада и уз захтјев за издавање дозволе за 
увоз, извоз и транзит опасног отпада, у складу са чланом 
76. Закона, обухвата:

1) Обавјештење о прекограничном кретању отпада,
2) Документ о прекограничном кретању отпада.
(2) Обрасци Обавјештења о прекограничном кретању 

отпада и Документа о прекограничном кретању отпада про-
писани су Уредбом о листама отпада и документима за пре-
когранично кретање отпада (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 86/15), (у даљем тексту: Уредба).

(3) Обавјештење о прекограничном кретању отпада и 
Документ о прекограничном кретању отпада прате сваку 
пошиљку опасног и неопасног отпада за који се издаје до-
звола.

Члан 4.
Посебна документација, из члана 2. овог правилника, 

која се прилаже уз захтјев за издавање дозволе за увоз нео-
пасног отпада, обухвата:
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1) уговор који је, у складу са законом, закључен између 

увозника и извозника отпада, са роком важења до завршет-
ка испоруке отпада и са регулисаним обавезама у случају 
да се отпад врати у државу извоза, ако испоручени отпад 
није третиран како је намјеравано,

2) уговор који је закључен између увозника отпада и 
прерађивача, уколико увозник није истовремено и прерађи-
вач отпада,

3) доказе да су увозник и извозник отпада регистровани 
за обављање дјелатности управљања отпадом у складу са 
законом,

4) доказ да превозник отпада има лиценцу за обављање 
међународног друмског превоза робе и полису осигурања у 
складу са законом,

5) изјаву извозника отпада о врсти, количини, саставу, 
мјесту и технолошком процесу из којег настаје отпад, као и 
о разлозима за његов извоз,

6) податке о тарифном броју царинске тарифе, начину 
превоза и испоруке отпада (одједном или у више пошиљки) 
у складу са Уредбом,

7) податке о граничном прелазу на којем ће бити извр-
шен увоз отпада,

8) извјештај о испитивању отпада у складу са законом, 
9) потврду о уплати одговарајуће административне так-

се у складу са законом.

Члан 5.
(1) Посебна документација, из члана 2. овог правилни-

ка, која се прилаже уз захтјев за издавање дозволе за извоз 
неопасног отпада, обухвата:

1) уговор који је, у складу са законом, закључен између 
извозника и увозника отпада, са роком важења до завршет-
ка испоруке отпада и са регулисаним обавезама у случају 
да се отпад врати у државу извоза ако испоручени отпад 
није третиран или одложен како је намјеравано,

2) изјаву извозника отпада о врсти, количини, саставу 
и технолошком процесу из којег настаје отпад, као и о ра-
злозима извоза, 

3) доказ да су увозник и извозник отпада регистровани 
за обављање дјелатности управљања отпадом у складу са 
законом,

4) доказ да превозник отпада има лиценцу за обављање 
међународног друмског превоза робе и полису осигурања у 
складу са законом,

5) податке о тарифном броју царинске тарифе, начину 
превоза и испоруке отпада (одједном или у више пошиљки) 
у складу са Уредбом,

6) податке о граничном прелазу за извоз отпада,
7) извјештај о испитивању отпада у складу са законом, 

уколико је неопходан, 
8) потврду о уплати одговарајуће административне так-

се у складу са законом.
(2) Уз захтјев за издавање дозволе за извоз неопасног 

отпада, поред документације из става 1. овог члана, при-
лажу се и одговарајуће финансијске гаранције у складу са 
законом. 

(3) Финансијску гаранцију или друге облике осигурања 
из става 2. овог члана неопходно је поднијети уз захтјев за 
издавање дозволе за извоз неопасног отпада, у случају да 
се за отпад, који је стигао на одредиште, не може наћи рје-
шење за одлагање на еколошки прихватљив начин, неоп-
ходно је обезбиједити враћање отпада у земљу извоза о 
трошку извозника, у складу са законом.

Члан 6.
(1) За транзит неопасног отпада преко територије Репу-

блике Српске подноси се захтјев министарству, уз сљедећу 
документацију: 

1) документ који прати прекогранично кретање неопа-
сног отпада, за који се не издаје дозвола, а који је садржан 
у Уредби,

2) уговор између лица које организује прекогранично 
кретање неопасног отпада и увозника и/или примаоца от-
пада ради третмана отпада, 

3) одобрење државе из које се отпад извози у складу са 
законом,

4) одобрење државе у коју се отпад увози у складу са 
законом, 

5) акт о испуњености услова за почињање и обављање 
међународног превоза ствари у јавном саобраћају за лице 
које врши транзит неопасног отпада преко територије Ре-
публике Српске у складу са законом,

6) финансијске гаранције и полисе осигурања, или дру-
ги облик осигурања, у износу који је потребан да покрије 
трошкове штете причињене трећим лицима и трошкове са-
нације животне средине као посљедице оштећења амбала-
же отпада при превозу у складу са законом,

7) друге доказе и документацију у складу са законом и 
прописом којим се уређује заштита животне средине, коју 
захтијевају надлежни органи држава које су укључене у 
прекогранично кретање неопасног отпада. 

(2) Уговор између лица које организује прекогранично 
кретање неопасног отпада и увозника и/или примаоца от-
пада који је намијењен за третман закључује се на период 
од годину дана од дана отпочињања прекограничног кре-
тања неопасног отпада до завршетка операција третмана 
отпада у складу са законом.

Члан 7.
(1) Уз захтјев за издавање дозволе за увоз опасног от-

пада, поред опште документације, прилаже се и посебна 
документација из члана 4. овог правилника.

(2) Уз захтјев за издавање дозволе за извоз и транзит 
опасног отпада, поред опште документације, прилаже се и 
посебна документација из члана 5. овог правилника.

(3) Поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, уз зах-
тјев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит опасног 
отпада, прилаже се и:

1) доказ о обавезном осигурању опасне отпадне мате-
рије у домаћем и међународном превозу у случају штете 
причињене трећим лицима, којим је обухваћена и штета 
загађења животне средине у складу са законом,

2) финансијске гаранције и полисе осигурања или дру-
ги облик осигурања превозника опасног отпада на износ 
који је потребан за покриће трошкова санације животне 
средине као посљедице оштећења амбалаже отпада при 
превозу опасног отпада у складу са законом. 

Члан 8.
Документација из чл. 3, 4, 5, 6. и 7. доставља се у ориги-

налу или у овјереном препису, са преводом на језик који је 
прихватљив за надлежни орган који издаје дозволе за пре-
когранично кретање отпада у складу са Уредбом. 

Члан 9.
(1) На основу поднесеног захтјева и потребне докумен-

тације, министарство, у складу са законом, издаје дозволу 
за прекогранично кретање неопасног и опасног отпада у 
форми рјешења.

(2) Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период 
важења до годину дана у складу са законом.

Члан 10. 
Не издаје се дозвола за прекогранично кретање неопа-

сног отпада који је намијењен за лабораторијске сврхе у 
минималној количини која је потребна за спровођење ана-
лизе ове категорије отпада, а чија тежина није већа од 25 кг. 

Члан 11.
(1) Министарство, на основу поднесеног захтјева и до-

кументације из члана 6. овог правилника, издаје потврду 
о транзиту отпада у року од 60 дана од дана подношења 
захтјева у складу са законом.



 

10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 5 28.1.2016.

(2) Потврда о транзиту неопасног отпада из става 1. 
овог члана издаје се на период важења до годину дана у 
складу са законом. 

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-2586/15
11. јануара 2016. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програ-
мом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Репу-
блике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”, број 120/12), Републички завод за статистику  
о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИ Ј ЕНТЕ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у децембру 
2015. године у односу на новембар 2015. године је -0,002.

Број: 06.3.03/060.1.4-143/16
22. јануара 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е

САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-

блици Српској исплаћена у децембру 2015. године износи 
1344 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у децембру 2015. године износи 
834 КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Ре-
публици Српској исплаћена у периоду јануар - децембар 
2015. године износи 1340 КМ.

4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - децембар 
2015. године износи 831 КМ.

Број: 06.3.03/060.1.3-138/16
22. јануара 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске  
о б ј а в љ у ј е

ПРОС Ј ЕЧНЕ
БРУТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ДЕЦЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ

 Укупно 1344
A Пољопривреда, шумарство и риболов 1136
B Вађење руда и камена 1798
C Прерађивачка индустрија 940
D Производња и снабдијевање електричном 
 енергијом, гасом, паром и климатизација 1760
E Снабдијевање водом; канализација, 
 управљање отпадом и дјелатности санације 
 (ремедијације) животне средине  1095
F Грађевинарство 849
G Трговина на велико и на мало, поправка 
 моторних возила и мотоцикала 946
H Саобраћај и складиштење 1010

I Дјелатности пружања смјештаја, припреме 
 и послуживања хране, хотелијерство и 
 угоститељство 968
J Информације и комуникације 1966
K Финансијске дјелатности и дјелатности 
 осигурања 2063
L Пословање некретнинама 1134
M Стручне, научне и техничке дјелатности 1240
N Административне и помоћне услужне 
 дјелатности 834
O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
 осигурање 1820
P Образовање 1387
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног 
 рада 1722
R Умјетност, забава и рекреација 885
S Остале услужне дјелатности 1117

Број: 06.3.03/060.1.3-138/16
22. јануара 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
Републике Српске

На основу члана 102. став 1. тачка ж, у вези са чланом 
82. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 и 
103/15) и члана 15. тачка 24. Статута Фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 37/12 и 85/15), а у складу 
са чланом 17. Пословника о раду Управног одбора Фонда 
ПИО РС, број: 4446-1/13, од 24.10.2013. године, Управни 
одбор Фонда, на сједници одржаној 26. јануара 2016. годи-
не,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ ОПШТЕГ БОДА

I
Вриједност општег бода за одређивање висине старо-

сне и инвалидске пензије усклађује се од 1. јануара 2016. 
године и износи 10,448873.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста се 

објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 362-2/16
26. јануара 2016. године Предсједник,
Бијељина Милорад Солаковић, с.р.

На основу члана 102. став 1. тачка ж, у вези са чланом 
176. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 
и 103/15) и члана 15. тачка 24. Статута Фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 37/12 и 85/15), а у складу 
са чланом 17. Пословника о раду Управног одбора Фонда 
ПИО РС, број: 4446-1/13, од 24.10.2013. године, Управни 
одбор Фонда, на сједници одржаној 26. јануара 2016. годи-
не,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈУ 

ПЛАТА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Утврђује се коефицијент за валоризацију плата и осно-

вица осигурања за обрачун пензијског основа за одређива-
ње висине пензије за 2016. годину у износу од 0,559567.




