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рист одговарајућег конта исправка вриједности ненаплаћених пореских потраживања (за коригована пореска потраживања из ранијег извјештајног периода и коригована
пореска потраживања из извјештајног периода) врши се
књижењем на дуговној страни конта исправка вриједности
пореских потраживања и на потражној страни конта приходи од усклађивања вриједности имовине (7715), уз истовремено евидентирање на потражној страни одговарајућег
конта сумњива и спорна потраживања и сторно књижења
на потражној страни конта остали приходи обрачунског карактера (7719).
17. На други начин намирена пореска потраживања
(опрема, инвентар, улагања у дугорочне обвезнице, учешће
у капиталу и слично), било да се ради о пореским потраживањима која су настала у ранијем извјештајном периоду
или пореским потраживањима насталим у извјештајном
периоду, евидентирају се тако што се задужује одговарајуће
конто имовине прибављене у замјену за измирене пореске
обавезе (опрема, инвентар, обвезнице, учешће у капиталу
и друго), а одобрава одговарајуће конто пореских потраживања, уз истовремено евидентирање на потражној страни
одговарајућег конта јавних прихода и сторно књижење на
потражној страни конта остали приходи обрачунског карактера (7719).
18. Евидентирање на други начин намирених пореских
потраживања чија је вриједност претходно индиректно
коригована у корист одговарајућег конта исправка вриједности ненаплаћених пореских потраживања, било да се
ради о пореским потраживањима која су настала у ранијем
извјештајном периоду или пореским потраживањима насталим у извјештајном периоду, врши се задужењем одговарајућег конта имовине прибављене у замјену за измирење пореских обавеза и одобрењем конта сумњива и спорна
потраживања, уз истовремено књижење на дуговној страни
конта исправка вриједности пореских потраживања и на
потражној страни конта приходи од усклађивања вриједности имовине (7715), као и сљедеће евидентирање: потражује одговарајуће конто јавног прихода, уз истовремено
сторно књижење на потражној страни конта остали приходи обрачунског карактера (7719).
19. Умањење више извршеног задужења или раздужења
одговарајућег конта пореских потраживања врши се методом црвеног сторна, тј. књижењем негативног износа на
дуговној или потражној страни тог рачуна, у зависности од
разлога за умањење.
20. Увећање мање извршеног задужења или раздужења
одговарајућег конта пореских потраживања врши се “докњижавањем” разлике задужења, тј. књижењем позитивног
износа на дуговној или потражној страни тог рачуна, у зависности од разлога за увећање.
21. Под преплатама пореских обвезника подразумијевају се обавезе према пореском обвезнику. У складу са
МРС-ЈС 23 (параграф 66) авансна примања по основу пореза суштински се не разликују од других авансних примања, тако да се обавеза признаје до настанка опорезивог
догађаја. Када настане опорезиви догађај, ентитет се ослобађа обавезе и признаје се приход.
22. Евидентирање тзв. преплата пореских обвезника
врши се на одговарајућем аналитичком конту обавезе, односно конту обавезе за примљене авансе у земљи (223181).
Књижење почетног стања обавеза према пореском обвезнику врши се задужењем конта финансијски резултат ранијих
година (331111) и одобрењем конта обавезе за примљене
авансе у земљи (223181).
23. Књиговодствено затварање обавеза према пореском
обвезнику врши се у току обрачунског периода тако што
се на одговарајући начин прокњиже пословне промјене
утврђених пореских потраживања за односни јавни приход
и изврши књиговодствено “затварање” обавезе за примљене авансе.
24. Уз конта расхода и прихода обрачунског карактера,
конто финансијски резултат ранијих година и конто обавезе
за примљене авансе у земљи обавезно је користити шифру за
сегмент субаналитике (одговарајућа шифра јавног прихода).
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25. Одредбе овог упутства сходно се примјењују и на
пореска потраживања која су у надлежности општине/града (књижење се врши у главној књизи трезора општине/
града на основу одговарајућих књиговодствених исправа).
26. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске” и
примјењује се на обрачунске периоде који почињу 1. јануара 2013. године и даље.
Број: 06.12/020-3134-1/13
20. децембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

2002
На основу члана 31. став 3. Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) 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 пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ОПШТИМ УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ
ДАВАЊА ЛОВИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се општи услови, поступак и начин давања спортско-рекреационих ловишта на територији Републике Српске, која Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде додјељује на коришћење
ловачким удружењима у складу са Законом о ловству.
Члан 2.
Спортско-рекреационо ловиште (у даљем тексту: ловиште) даје се на коришћење само једном кориснику, и то
оном ловачком удружењу које понуди најповољније услове за
одрживо газдовање и побољшање квалитета ловних ресурса.
Члан 3.
(1) Ловиште се додјељује на коришћење путем јавног
конкурса.
(2) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) расписује јавни конкурс о додјели ловишта на коришћење, који се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(3) Рок за пријаву на јавни конкурс о додјели ловишта на
коришћење је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 4.
Право учешћа на јавном конкурсу имају ловачка удружења.
Члан 5.
(1) Учесник јавног конкурса о додјели ловишта на коришћење дужан је испунити сљедеће услове:
а) да је регистрован у судском регистру за бављење
овом дјелатношћу,
б) да има минимално 50 чланова у ловачком удружењу,
в) да је регистрован у Републичком заводу за статистику,
г) да је регистрован у Пореској управи Републике Српске,
д) да посједује имовину,
ђ) да има обезбијеђену ловочуварску службу,
е) да има ангажовано стручно лице за послове ловства,
ж) да је осигурао ловце чланове удружења и
з) да има план инвестиција и циљева у газдовању ловиштем.
Члан 6.
(1) Уз пријаву на јавни конкурс учесник конкурса дужан
је да достави доказе о испуњавању услова прописаних чланом 5. овог правилника, а то су:
а) рјешење о регистрацији у надлежном суду;
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б) списак чланова ловачког удружења са уписаним именом и презименом ловца и њиховим ЈМБ, датумом полагања ловачког испита и бројем увјерења о положеном ловачком испиту;
в) обавјештење о разврставању дјелатности од Републичког завода за статистику;
г) потврда о регистрацији у Пореској управи Републике
Српске, ЈИБ;
д) пописна листа имовине: катастарскокњижни уложак препис или посједовни лист - препис, процјена вриједности
некретнина сталног судског вјештака, уговор о закупу, биланс стања и биланс успјеха за претходну годину и слично;
ђ) за ловочувара у сталном радном односу:
1) Образац ПД3100 и потврда од ловачког удружења да
је ловочувар у сталном радном односу,
2) свједочанство или диплома о стеченом образовању и
3) увјерење о положеном ловачком испиту, а
e) за помоћног ловочувара:
1) уговор о волонтирању,
2) свједочанство или диплома о стеченом образовању и
3) увјерење о положеном ловачком испиту;
ж) за ангажовано стручно лице за послове ловства:
1) Образац ПД3100 или уговор о ангажовању стручног
лица и
2) свједочанство или диплома о стеченом образовању;
з) за ловце чланове удружења полиса појединачног или
групног осигурања од осигуравајуће куће и
и) кратак приказ плана инвестиција са циљевима који
се желе постићи у ловишту.
(2) Сва потребна документа из става 1. овог члана достављају се у оригиналу или овјереној копији код надлежне
институције и не могу бити старија од шест мјесеци.
Члан 7.
Пријаве и потребну документацију из члана 6. овог правилника учесник јавног конкурса доставља Министарству.
Члан 8.
(1) За спровођење поступка давања ловишта на коришћење министар пољопривреде, шумарства и водопривреде рјешењем именује комисију од пет чланова.
(2) Рјешењем о именовању комисије одређује се начин
и поступак рада комисије и њен састав.
Члан 9.
(1) Комисија из члана 8. овог правилника о свом раду
води записник.
(2) Записник потписују сви чланови комисије, од којих
је један истовремено и записничар.
Члан 10.
Неблаговремене пријаве на јавни конкурс комисија
неће разматрати, а ако је приложена документација непотпуна, комисија позива учесника јавног конкурса да комплетира документацију у року од пет дана од дана пријема
писмена, а ако учесник јавног конкурса у траженом року
не комплетира потребну документацију, на приједлог комисије, Министарство такву пријаву одбацује као непотпуну
закључком против којег није дозвољена посебна жалба.
Члан 11.
Благовремене пријаве на јавни конкурс, са приложеном
документацијом из члана 6. овог правилника, комисија узима у поступак и разматрање.
Члан 12.
(1) Приликом давања приједлога најповољнијег учесника на конкурсу за додјелу ловишта на коришћење, комисија посебно вреднује:
а) најповољније услове за одрживо газдовање и побољшање квалитета ловних ресурса,
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б) број чланова ловачког удружења,
в) материјалне способности удружења,
г) број запослених и ангажованих лица на пословима
ловства и
д) квалификациону структуру запослених и ангажованих лица на пословима ловства.
(2) За учеснике конкурса који су већ били корисници
ловишта комисија вреднује и оцјену досадашњег газдовања
ловиштем.
Члан 13.
О сваком учеснику јавног конкурса, а у складу са условима из овог правилника, комисија даје писмено образложење и министру пољопривреде, шумарства и водопривреде доставља приједлог најповољнијег учесника конкурса.
Члан 14.
Са најповољнијим учесником конкурса, а по приједлогу комисије, Министарство у складу са Законом о ловству
закључује уговор о додјели ловишта на коришћење за период од десет година.
Члан 15.
(1) Након закључивања уговора из члана 14. овог правилника, ловачко удружење стиче статус корисника ловишта, права и обавезе прописане одредбама Закона о
ловству, а чланови таквог удружења добијају статус члана
матичног удружења.
(2) Статус члана матичног удружења имају и чланови
ловачког удружења које потпише споразум о међусобној сарадњи са привредним субјектом које је корисник ловишта,
а којим се не може пренијети право коришћења ловишта,
нити се таквим споразумом ловиште може дати у закуп.
(3) Споразум из става 2. овог члана доставља се Министарству ради давања сагласности.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о општим условима, поступку и начину додјеле ловишта на коришћење (“Службени гласник Републике
Српске”, број 47/10).
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-15165/13
19. децембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

2003
На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 111/08, 50/10 и 12/13) 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
саобраћаја и веза д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСКЛАЂИВАЊУ И РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВА ВОЖЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о усклађивању и регистрацији редова
вожње (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/13)
у члану 2. у тачки б) подтачка 3) послије ријечи: “(изузев
почетних и завршних)” додају се ријечи: “у складу са овим
правилником”.
У подтачки 4) послије ријечи: “полазака” додају се ријечи: “у складу са овим правилником”.
У тачки е) послије ријечи: “редова вожње” додају се
ријечи: “узимајући у обзир укупну дужину релација на

