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сијског извјештавања за мале и средње ентитете (МСФИ 
за МСЕ) обухвата:

5.1. Биланс стања - Извјештај о финансијском положају 
на крају периода,

5.2. Биланс успјеха - Извјештај о укупном резултату за 
период,

5.3. Извјештај о промјенама на капиталу,
5.4. Биланс токова готовине - Извјештај о токовима го-

товине и
5.5. Напомене уз финансијске извјештаје.
6. Напомене уз финансијске извјештаје сачињавају се 

у форми, на начин и са садржајем који су припремљени у 
складу са захтјевима МРС 1 или МРС 34, односно МСФИ 
за МСЕ, као и других релевантних рачуноводствених стан-
дарда, дефинисаних Законом и другим прописима.

7. Уз финансијске извјештаје опште намјене обвезници 
предају у Регистар и:

7.1. Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс, са-
чињен у складу са правилником који прописује додатни 
рачуноводствени извјештај - Анекс и 

7.2. обрасце ПВН 2 - Извјештај о количинама прои-
зведеног, узетог, испорученог, искоришћеног, испуштеног 
или депонованог ресурса и плаћеним накнадама и ПВН 3 
- Извјештај о обрачуну броја еквивалентних становника, 
прописане Уредбом о начину, поступку, роковима обра-
чунавања, плаћању и одгађању плаћања посебних водних 
накнада (“Службени гласник Републике Српске”, број 
7/14).

8. Предузетници који су пословне промјене у 2015. 
години евидентирали према правилима двојног књиговод-
ства, на обрачунском основу рачуноводства, у Регистар 
могу предати Биланс стања - Извјештај о финансијском 
положају на крају периода и Биланс успјеха - Извјештај о 
укупном резултату за период, припремљене на обрасцима 
који су прописани правилником који уређује садржину и 
форму образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.

9. Правна лица која нису обвезници припреме и предаје 
полугодишњих финансијских извјештаја у Регистар могу 
предати финансијске извјештаје из тачке 3. ове наредбе.

10. Обвезници предаје финансијских извјештаја могу 
попуњавање, израду и подношење образаца финансијских 
извјештаја извршити у електронској форми уз употребу 
софтверског алата доступног на званичној интернет стра-
ници Агенције (www.apif.net). Обвезници који се одлуче за 
овај начин израде и предаје финансијских извјештаја оба-
везни су да финансијске извјештаје одштампане из односне 
апликације, овјерене и потписане, доставе Агенцији у скла-
ду са тачком 1. ове наредбе.

11. У складу са чланом 23. став 5. Закона, Агенција је 
обавезна да Министарству финансија у року од 30 дана од 
истека рока за предају финансијских извјештаја опште на-
мјене из тачке 2. ове наредбе достави податке о лицима која 
нису поступила у складу са одредбама члана 22. Закона.

12. У складу са чланом 23. став 4. Закона, Агенција 
је обавезна да достави Министарству финансија податке 
припремљене у складу са одредбама из става 1. наведеног 
члана у року од 60 дана од истека рокова за предају финан-
сијских извјештаја. 

13. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.12/020-1522/2015
17. јуна 2015. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

842
На основу члана 49. став 7. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 

24/12 и 121/12), министар за просторно уређење, грађеви-
нарство и екологију, 17. јуна 2015. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ СКЛАДИШТЕЊА, ПАКОВАЊА И 

ОБИЉЕЖАВАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА

Члан 1.
Овим правилником уређује се начин складиштења, па-

ковања и обиљежавања опасног отпада.

Члан 2.
(1) Складиштење опасног отпада организује се на на-

чин који не представља опасност по здравље људи и жи-
вотну средину у складу са Законом о управљању отпадом 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 111/13), (у 
даљем тексту: Закон).

(2) Складиште опасног отпада треба да буде изграђено 
према техничким захтјевима и стандардима, а у складу са 
чл. 3. и 4. овог правилника.

(3) Опасан отпад се складишти у резервоарима, контеј-
нерима и другим посудама у оквиру складишта (у даљем 
тексту: посуде за складиштење). 

(4) Квалификовано лице одговорно за стручни рад за 
управљање опасним отпадом треба да испуњава све услове 
у складу са Законом да би могло да обавља послове у вези 
са управљањем опасним отпадом приликом његовог скла-
диштења.

(5) Опасан отпад се складишти на начин који обезбје-
ђује лак и слободан прилаз ускладиштеном опасном отпаду 
ради контроле, препакивања, мјерења, узорковања, тран-
спорта итд.

(6) Складиште треба да буде ограђено ради спречавања 
приступа неовлашћеним лицима, физички обезбијеђено, 
закључано и под сталним надзором.

(7) О свим активностима у вези са складиштењем опа-
сног отпада води се евиденција, у складу са Законом.

Члан 3.
(1) Складиште опасног отпада треба да испуњава сље-

деће техничко-технолошке услове:
1) да је затворено и наткривено,
2) да је изграђено од чврстог материјала, потпуно затво-

рено или да је ограђен наткривени простор, у који је онемо-
гућен доток оборинских вода,

3) да је физички одвојено од осталих просторија друге 
намјене,

4) отпад се складишти одвојено у складу са својом вр-
стом, карактеристикама и агрегатним стањем,

5) подна површина складишта треба да буде непропус-
на и отпорна на дјеловање ускладиштеног отпада,

6) да је опремљено тако да се спријечи расипање или 
пролијевање отпада, ширење прашине, буке, мириса и дру-
гих емисија, 

7) да је опремљено уређајима, опремом и средствима за 
дојаву, гашење и спречавање ширења пожара, 

8) на уочљивом мјесту у складишту треба да буде ис-
такнут план дјеловања у случају ванредних ситуација, који 
садржи податке о врстама отпада који се складишти, о мо-
гућим ванредним ситуацијама, име, презиме, телефонске 
бројеве одговорних лица и њихова овлашћења, телефонске 
бројеве полиције, ватрогасаца и хитне помоћи и

9) треба да буде означено натписом: “СКЛАДИШТЕ 
ОПАСНОГ ОТПАДА”, с подацима о врстама опасног от-
пада који се складишти, индексним бројевима из Каталога 
отпада у складу Правилником о категоријама, испитивању 
и класификацији отпада (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 19/15), (у даљем тексту: Правилник) и пода-
цима о квалификованом лицу одговорном за стручни рад 
за управљање опасним отпадом и радном времену скла-
дишта. 
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(2) За складишта текућег опасног отпада, осим услова 

наведених у ставу 1. овог члана, треба да се осигура сабир-
на јама или посуда обима најмање 10% свих посуда, које се 
могу складиштити на припадајућој слијевној површини, с 
тим да њена запремина не може бити мања од запремине 
највеће посуде или спремника. 

(3) За складиште гасовитог опасног отпада, осим услова 
из става 1. овог члана, треба да се осигурају посуде и спрем-
ници од отпорног материјала за сигурно пуњење, пражњење, 
узимање узорака, те непропусно затварање и печаћење. 

Члан 4. 
У складишту опасног отпада, у зависности од врсте 

агрегатног стања опасног отпада, поред техничко-техно-
лошких услова из члана 3. овог правилника, треба да буду 
испуњени и сљедећи услови: 

1) постављање расвјете с умјетним изворима свјетла за 
сигурно руковање опасним отпадом и 

2) уграђивање енергетских, плинских, водоводних, вен-
тилацијских и осталих инсталација у складу са посебним 
прописима којима се регулише уграђивање наведених ин-
сталација. 

Члан 5. 
(1) Посуда за складиштење опасног отпада треба да 

буде затворена и израђена од материјала који обезбјеђује 
непропустљивост са одговарајућом заштитом од атмосфер-
ских утицаја. 

(2) Посуде у којима је ускладиштен опасан отпад, а у 
чијој близини се налазе посуде за складиштење опасног 
отпада, чији је садржај некомпатибилан, треба да буду заш-
тићене међусобно и одвојене преградом, банкином, наси-
пом, зидом или на други безбједан начин. 

(3) Складиштење отпада у течном стању врши се у 
посуди за складиштење обезбијеђеном непропусном тан-
кваном која може да прими цјелокупну количину отпада у 
случају удеса (процуривања). 

(4) Стациониране посуде, спремници, као и друге врсте 
посуда у складишту изграђене су тако да осигурају безбјед-
но пуњење, пражњење, одзрачивање, узимање узорака, те 
непропусно затварање и печаћење, а ненаткривени спрем-
ници треба да буду с двоструким стијенкама или атестира-
ни за складиштење супстанци које су саставни дио отпада.

Члан 6.
(1) Посуде за складиштење опасног отпада, са свим 

својим саставним дијеловима, треба да буду отпорне на 
опасан отпад који се налази у њима. 

(2) Посуде за складиштење опасног отпада редовно се 
одржавају, чисте и не користе се након истека утврђеног 
рока употребе.

(3) Посуде за складиштење редовно се контролишу 
провјером посуда и њихових саставних дијелова у погле-
ду њиховог оштећења, цурења, корозије или другог облика 
оштећења. 

(4) Уколико је посуда за складиштење опасног отпа-
да или њен саставни дио технички неисправан, ако је ко-
розирао или има видљива оштећења, опасан отпад треба 
премјестити у технички исправну посуду на безбједан и 
прописан начин.

Члан 7.
(1) Приликом складиштења опасан отпад се пакује 

и обиљежава на начин којим се обезбјеђује сигурност по 
здравље људи и животну средину.

(2) Опасан отпад класификује се према поријеклу, ка-
рактеристикама и саставу које га чине опасним, у складу 
Правилником.

(3) Ако се опасан отпад састоји од више врста отпада, 
његова класификација се врши на основу најзаступљеније 
компоненте. 

(4) Различите врсте опасног отпада ускладиштене на 
истом простору треба да се одлажу одвојено.

Члан 8.
Опасан отпад недовољно испитаних особина, до при-

бављања лабораторијског извјештаја о испитивању отпада, 
привремено се складишти на безбједан начин, одвојено од 
осталог разврстаног опасног отпада, на тачно означеном 
мјесту у оквиру складишта.

Члан 9.
(1) Паковање опасног отпада врши се посебно према ка-

тегорији опасног отпада, а у складу са овим правилником. 
(2) Паковање опасног отпада врши се тако да запреми-

на и тежина паковања буду ограничене до минималне адек-
ватне количине, а да се истовремено обезбиједи неопходан 
ниво безбједности за прихватање упакованог опасног отпа-
да од одговорног лица.

(3) Упакован опасни отпад треба да буде обиљежен 
видљиво и јасно. 

Члан 10.
(1) Етикета којом се обиљежава упакован опасан отпад 

садржи сљедеће податке: 
1) упозорење са натписом: ОПАСАН ОТПАД, исписан 

на српском и енглеском језику; 
2) податке у складу са Правилником, и то: 
1. индексни број и назив отпада из Каталога отпада, 
2. Y ознаку према Листи категорија или сродних типо-

ва опасног отпада према њиховој природи или активности 
којом се стварају (Y листа), 

3. C ознаку према Листи компоненти отпада због којих 
се отпад сматра опасним (C листа),

4. H ознаку према Листи карактеристика отпада које га 
чине опасним (H листа); 

3) податке о власнику отпада који је паковао отпад: на-
зив, сједиште, телефон/факс, датум паковања, име и пре-
зиме квалификованог лица одговорног за стручни рад за 
управљање опасним отпадом; 

4) физичка својства отпада: прах, чврста материја, вис-
козна материја, паста, муљ, течна материја, гасовита мате-
рија, као и друга својства; 

5) количина садржана у паковању, а ако је групно пако-
вање, уписује се и количина за сваки појединачни пакет и 

6) на етикету се уписују и остали подаци који су значај-
ни за управљање опасним отпадом. 

(2) Подаци из става 1. овог члана уписују се на етикету. 

Члан 11.
(1) Формат и величина етикете дати су у Прилогу овог 

правилника, који чини његов саставни дио. 
(2) Етикета је заштићена и/или израђена од материјала 

(метал, пластика и слично), који су отпорни на атмосферске 
и спољашње утицаје, као и на опасан отпад који је упакован.

(3) Боја и приказ на етикети треба да буду такви да озна-
ка опасног отпада буде лако уочљива. 

(4) Текст на етикети са подацима из члана 8. овог пра-
вилника треба да буде упечатљив, лако читљив и штампан 
на начин да не може да се избрише.

(5) Етикета се фиксира на паковање тако да се текст 
може прочитати хоризонтално када је паковање у нормал-
ном положају. 

(6) Етикета треба да се причврсти на паковање цијелом 
својом површином на начин који обезбјеђује њено при-
суство све док опасан отпад није у потпуности уклоњен из 
паковања. 

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-1157/15
17. јуна 2015. године Минсистар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.
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ПРИЛОГ 
ФОРМАТ И ДИМЕНЗИЈЕ ЕТИКЕТЕ

Величина паковања изражена у литрима Формат и димензије 
етикете

до 3 l, укључујући и 3 l А8 (74 mm ∙ 52 mm)
изнад 3 l, до 50 l, укључујући и 50 l А7 (105 mm ∙ 74 mm)
изнад 50 l, до 200 l, укључујући и 200 l А6 (148 mm ∙ 105 mm)
изнад 200 l, до 500 l, укључујући и 500 l А5 (210 mm ∙ 148 mm)
изнад 500 l A4 (297 mm ∙ 210 mm)

843
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на основу члана 67. Закона о 
заштити животне средине (“Службени гласник Републике 
Српске” број 71/12), члана 5. Правилника о условима за 
обављање дјелатности из области заштите животне среди-
не (“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 и 121/12),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да Јавна научноистраживачка установа 
Институт за заштиту и екологију Републике Српске Бања 
Лука испуњава услове 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 објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.
Број: 4-Е/03
15. јуна 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 9. Правилника о начину и поступ-

ку стручног оспособљавања, провјере знања и издавање 
цертификата о оспособљености савјетника за безбједност 
и о условима које морају испуњавати установе које врше 
стручно оспособљавање савјетника за безбједност (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 70/14 и 43/15) и 
члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Утврђује се висина накнаде за полагање испита 

кандидата за савјетника за безбједност у превозу опасних 
материја у друмском саобраћају, жељезничком саобраћају 
и саобраћају унутрашњим пловним путевима у износу од 
350,00 КМ.

2. Накнада из тачке 1. овог рјешења уплаћује се на ра-
чун јавних прихода Републике Српске на врсту прихода 
722511 - приход републичких органа и организација са на-
знаком бројчане ознаке буџетског корисника Министарства 
саобраћаја и веза: 1648001.

3. Накнада из тачке 1. овог рјешења расподјељује се:
а) 80% од укупно прикупљених средстава за бруто нак-

наду члановима испитне комисије за њихов рад и
б) 20% од укупно прикупљених средстава за остале 

трошкове организације испита.

4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.01/345-1253/15
16. јуна 2015. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, 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 мају 
2015. године у односу на април 2015. године је 0,000.

Број: 06.3.03/060.1.4.5-127/15
22. јуна 2015. 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 мају 2015. године износи 1341 
КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у мају 2015. године износи 832 
КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - мај 2015. годи-
не износи 1336 КМ.

4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - мај 2015. го-
дине износи 829 КМ.

Број: 06.3.03/060.1.2.5-102/15
22. јуна 2015. 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 МАЈУ 2015. ГОДИНЕ

 Укупно 1341
A Пољопривреда, шумарство и риболов 1089
B Вађење руда и камена 1788
C Прерађивачка индустрија 932
D Производња и снабдијевање електричном 
 енергијом, гасом, паром и климатизација 1755
E Снабдијевање водом; канализација, управљање 
 отпадом и дјелатности санације (ремедијације) 
 животне средине  1078
F Грађевинарство 812
G Трговина на велико и на мало, поправка 
 моторних возила и мотоцикала 963
H Саобраћај и складиштење 1009
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме 
 и послуживања хране, хотелијерство и 
 угоститељство 942
J Информације и комуникације 1975
K Финансијске дјелатности и дјелатности 
 осигурања 2067




