22.10.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3. Дана: _________ рок важења: __________________ године
М.П.

Потпис: ___________________

4. Дана: _________ рок важења: __________________ године
М.П.

Потпис: ___________________

5. Дана: _________ рок важења: __________________ године
М.П.

Потпис: ___________________

6. Дана: _________ рок важења: __________________ године
М.П.

Потпис: ___________________
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На основу члана 57. став 7. Закона о унутрашњој пловидби Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 54/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
115/18), министар саобраћаја и веза д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПЛУТАЈУЋИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин утврђивања
способности плутајућих објеката за употребу, упис плутајућих објеката у уписнике плутајућих објеката и исправе
и књиге које се воде за плутајуће објекте.
Члан 2.
(1) Плутајући објекти су пловила која су намијењена за
плутање на унутрашњим водама, стално привезана или положена на дно унутрашњих вода.
(2) У плутајуће објекте из става 1. овог члана убрајају се:
1) пристан - плутајући објекат намијењен пристајању
других пловила и опремљен уређајима за вез, снабдијевање
и претовар терета,
2) понтон - плутајући објекат привезан, односно
усидрен уз обалу намијењен за привезивање чамаца и пренос терета,
3) понтонски мост - мост положен преко посебно сидрених и међусобно повезаних понтона,
4) плутајућа платформа - плутајући објекат намијењен
за постављање разних постројења за извођење радова на
води,
5) плутајућа радионица - плутајући објекат намијењен
за поправке пловила на води,
6) плутајући угоститељски објекат - плутајући објекти
намијењени у угоститељске сврхе,
7) стамбена лађа - плутајући објекат намијењен за
смјештај и боравак лица,
8) сви други слични објекти, стално привезани или
усидрени на води који, по правилу, нису намијењени за
помјерање (кућице на води, складишта, спремишта, хангари, воденице, купалишта, базени и слично).
(3) Плутајући објекти могу бити намијењени за:
1) привредне сврхе и
2) за непривредне сврхе (разоноду, спорт и рекреацију).
Члан 3.
(1) Способност плутајућих објеката из члана 1. овог
правилника за употребу, односно плутање утврђује се прегледом плутајућег објекта.
(2) Преглед плутајућег објекта за привредне сврхе и
плутајућег објекте за непривредне сврхе (разоноду, спорт
и рекреацију) ако је дужина пловила 20 m и више и истиснине 100 t и више врши правно лице овлашћено за утврђивање способности брода за пловидбу, а преглед плутајућег
објекта за непривредне сврхе у габаритима чамца унутрашње пловидбе врше правна лица која овласти Министарство саобраћаја и веза за утврђивање способности чамаца
за пловидбу.
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(3) Власник плутајућег објекта подноси захтјев за
утврђивање способности плутајућег објекта за употребу,
односно плутање правном лицу из става 2. овог члана.
Члан 4.
(1) Плутајућем објекту за који се, након извршеног прегледа, утврди да одговара утврђеним стандардима издаје
се исправа о способности плутајућег објекта за плутање,
односно употребу.
(2) Исправа из става 1. овог члана налази се на плутајућем објекту за вријеме употребе објекта.
Члан 5.
(1) Плутајући објекти намијењени за привредне сврхе и
плутајући објекти за непривредне сврхе (разоноду, спорт и
рекреацију), чија дужина је 20 m и више и истиснина 100 t и
више, уписују се у уписник плутајућих објеката, који води
Министарство саобраћаја и веза, Капетанија пристаништа
Брчко (у даљем тексту: Капетанија), а плутајуће објекте намијењене за непривредне сврхе у габаритима чамца
унутрашње пловидбе уписује јединица локалне самоуправе
на чијем подручју власник објекта има пребивалиште, односно сједиште.
(2) За упис плутајућег објекта у уписнике из става 1.
овог члана неопходно је да се приложи сљедећа документација:
1) доказ о власништву плутајућег објекта,
2) потврда о брисању плутајућег објекта из другог
уписника плутајућих објеката ако је претходно у њега био
уписан или доказ о самоградњи објекта (одобрена техничка
документација у складу са техничким правилима),
3) рјешење о регистрацији правног лица у регистру пословних субјеката,
4) свједочанство о баждарењу,
5) исправa о способности за плутање,
6) доказ о извршеном осигурању објекта и лица на
објекту,
7) доказ о плаћеној накнади за коришћење објеката
безбједности,
8) царинскa декларацијa ако је плутајући објекат увезен
из друге државе,
9) употребна дозвола ако се уписују плутајући објекти
намијењени за привредне сврхе, односно локацијски услови за упис плутајућих објеката намијењених за непривредне сврхе,
10) одобрење за постављање, односно премјештање
плутајућег објекта које издаје Капетанија уз сагласност органа управе надлежног за водопривреду (ако није издато у
поступку прибављања употребне дозволе).
(3) Захтјев за упис плутајућег објекта подноси се у року од
15 дана од дана извршеног основног прегледа, односно издавања исправе о способности плутајућег објекта за плутање.
(4) Након извршеног уписа плутајућег објекта власнику
се издаје пловидбена дозвола, односно бродско свједочанство које се продужава сваке године.
(5) За продужавање пловидбене дозволе из става 4. овог
члана, уз захтјев, обавезно се прилаже документација прописана у ставу 2. т. 5), 6) и 7) овог члана.
Члан 6.
(1) Плутајући објекти који се уписују у уписник плутајућих објеката, који води Капетанија, дужни су да имају
исправе и књиге плутајућих објеката, у складу са одредбама прописа којим се уређује област бродских исправа и
књига бродова унутрашње пловидбе.
(2) Исправе и књиге из става 1. овог члана обавезно се
налазе на плутајућем објекту.
Члан 7.
(1) Плутајући објекат који је уписан у уписник плутајућих објеката, који води Капетанија, обавезно има ознаку, ENI број, а може да има и име.
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(2) Ознака плутајућег објекта из става 1. овог члана
састоји се од два карактеристична слова за плутајући објекат и редног броја из уписника плутајућих објеката.
(3) Означавање плутајућих објеката које уписује јединица локалне самоуправе врши се у складу са прописима
који уређују означавање чамаца унутрашње пловидбе.
Члан 8.
(1) С циљем безбједног плутања, односно употребе, на
плутајућем објекту обавезно се налазе стручно оспособљена лица.
(2) Плутајући објекти чија је истиснина мања од 50 t
нису обавезни да имају укрцана стручно оспособљена
лица, али су дужни да имају чуваре.
(3) Плутајући објекти од 50 t до 500 t истиснине дужни
су да имају укрцану једну особу са звањем морнара, а плутајући објекти преко 500 t истиснине дужни су да имају
укрцану једну особу са звањем вођа палубе.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о плутајућим објектима (“Службени гласник
Републике Српске”, број 127/10).
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број:13.04/341-1810/19
7. октобра 2019. године
Бањалука

Министар,
Неђо Трнинић, с.р.
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На основу члана 14. Уредбе о сигурности снабдијевања
и испоруци природног гаса (“Службени гласник Републике
Српске”, број 17/11) и члана 76. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18),
министар енергетике и рударства д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КУПАЦА ПРИРОДНОГ
ГАСА КОЈИМА СЕ НЕ МОЖЕ ОБУСТАВИТИ
ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗБОГ
НЕИЗВРШЕНИХ ОБАВЕЗА

1. Утврђује се Листа купаца природног гаса којима се у
току 2020. године не може обуставити испорука природног
гаса због неизвршених обавеза:
1) Јавна здравствена установа Болница Источно Сарајево, Источно Сарајево,
2) Јавна здравствена установа Болница Зворник, Зворник,
3) Јавна здравствена установа Дом здравља Зворник,
Зворник.
2. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 05.06/052-7372/19
11. септембра 2019. године
Бањалука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

Пореска управа Републике Српске
На основу члана 47. Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника (“Службени
гласник Републике Српске”, број 4/13), Пореска управа Републике Српске за период 1.8.2019 - 30.9.2019. године о б ј а в љ у ј е
ТАБЕЛА 1 - Преглед пореских обвезника који су одјавили jединствени идентификациони број
Редни
бр.

ЈИБ

Обвезник

Орг. јединица

Датум
одјаве

1
2
3
4
5
Организациона јединица: Бања Лука
“Pearl smile”, Jelena
1
4509548200002 Zanatstvo
Бања Лука
9.8.2019.
Orašanin, s.p., Banja Luka
“Moneta”, Vučić Bojana, s.p.,
2
4509432240007 Banja
Бања Лука
13.9.2019.
Luka
VSA, Bojan
3
4510999580001 Savjetovanje
Бања Лука
20.9.2019.
Antonić, s.p., Banja Luka
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 3
Организациона јединица: Бијељина
Трговинска радња “Семир”, вл. Бијељина
4
4508524400004 Алагић
1.8.2019.
Семир, с.п. - Јања
Društvo sa ograničenom
za proizvodnju i
5
4403506750000 odgovornošću
Бијељина
1.8.2019.
popravku vaga “Grahovac V”
Bijeljina, u likvidaciji
Занатска радња - сервис
6
4509684990009 рачунара МSC, Mиодраг
Бијељина
6.8.2019.
Шушић, с.п., Бијељина
Društvo sa ograničenom
za proizvodnju i
7
4400356560003 odgovornošću
7.8.2019.
promet “Maraton LDN” Bijeljina Бијељина
u likvidaciji
Угоститељска радња Бифе
8
4506521570003 “Србија 1”, Сава Боровчанин,
Бијељина
14.8.2019.
с.п., Јања
Предузетничка радња за његу и
тијела “Slana soba9
4507963700000 одржавање
15.8.2019.
relax centar”, Николија Перић, Бијељина
с.п., Бијељина

Овл. лица

Назив
статуса
обвезника

6

7

Орашанин Јелена одјављен
Вучић Бојана

одјављен

Антонић Бојан

одјављен

Алагић Семир

одјављен

Рачановић Хаџи
Миодраг

одјављен

Шушић Миодраг одјављен
Рачановић Хаџи
Миодраг

одјављен

Боровчанин Сава одјављен

Перић Николија

одјављен

