
23.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 115 65
Јавна установа Фонд солидарности за 

дијагностику и лијечење обољења, стања и 
повреда дјеце у иностранству

На основу члана 5. став 3. Закона о Фонду солидарности 
за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце 
у иностранству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
100/17 и 103/17) и тачке XV Одлуке о оснивању Јавне устано-
ве Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, 
стања и повреда дјеце у иностранству (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 109/17), Управни одбор Јавне устано-
ве Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, 
стања и повреда дјеце у иностранству, на I редовној сједници, 
одржаној 22.12.2017. године,  д о н и о  ј е

УПУТСТВО
О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА И УПЛАТЕ СРЕДСТАВА 
ЈУ ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У 
ИНОСТРАНСТВУ

1. Oвим упутством регулише се начин прикупљања и 
уплате средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и 
лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 
(у даљем тексту: ЈУ Фонд солидарности).

2. ЈУ Фонд солидарности прикупља средства у складу 
са чланом 6. Закона о Фонду солидарности за дијагностику 
и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 
(у даљем тексту: Закон) из:

2.1. буџета Републике Српске, у износу од 0,025% 
остварених пореских и непореских прихода у претходној 
фискалној години, умањених за износ доприноса за со-
цијално осигурање,

2.2. посебног доприноса за солидарност на терет буџет-
ских корисника, јавних предузећа, установа, органа управе, 
управних организација, у износу од 5% цијене купљеног 
службеног путничког возила, осим возила МУП-а и здрав-
ствених установа,

2.3. посебног доприноса за солидарност, у износу од 
0,25% нето плате запосленог лица у Републици Српској,

2.4. буџета општина и градова, у износу од 0,025% 
остварених пореских и непореских прихода у претходној 
фискалној години,

2.5. донација привредних друштава, предузетника и 
појединаца и

2.6. осталих средстава.
3. Средства из т. 2.1. и 2.4. овог упутства уплаћују се 

мјесечно у висини 1/12 до петог у мјесецу за текући мјесец.
4. Средства из тачке 2.2. овог упутства уплаћују се у 

моменту измирења обавезе по основу фактуре за купљено 
службено путничко возило.

5. Средства из тачке 2.3. овог упутства уплаћују се у 
моменту измирења обавезе по основу нето плате запосле-
ног лица, почевши од плате обрачунате за децембар 2017. 
године.

6. Средства из тачке 2. овог упутства уплаћују се на 
трансакционе рачуне код пословних банака који функцио-
нишу као рачуни јавних прихода, и то на један од сљедећих 
рачуна:

6.1 рачун број: 5710100000258084, отворен код Комер-
цијалне банке а.д. Бања Лука,

6.2. рачун број: 5551000036647150, отворен код Нове 
банке а.д. Бања Лука,

6.3. рачун број: 5620998143841328, отворен код НЛБ 
Развојне банке а.д. Бања Лука.

7. Попуњавање налога за уплату средстава на наведене 
трансакционе рачуне је идентично начину попуњавања на-
лога за плаћање за јавне приходе.

8. Поље налога за плаћање “само за уплате јавних при-
хода” попуњава се на сљедећи начин:

- Број пореског обвезника: јединствено идентифи-
кује уплатиоца (ЈИБ - за правно лице и предузетника) или 
(ЈМБГ - за физичко лице);

- Врста уплате: 0;
- Врста прихода: 

Трансфери из буџета Републике Српске 787211
Посебан допринос за солидарност по основу купље-
ног службеног путничког возила

712174

Посебан допринос за солидарност по основу нето 
плате запосленог лица у Републици

712173

Трансфери из буџета општина/градова 787311
Текући грантови од страних влада 731111
Текући грантови од међународних организација 731112
Остали текући грантови из иностранства 731119
Текући грантови од правних лица у земљи 731211
Текући грантови од физичких лица у земљи 731212
Остали текући грантови из земље 731219
Поврат или рефундација неутрошених средстава 227919
Поврат погрешно дозначених средстава 792222

- Порески период од: почетак периода (дд/мм/гг);
- Порески период до: завршетак периода (дд/мм/гг);
- Општина: шифра општине у складу са шифарником 

општина - ознака према сједишту или пребивалишту упла-
тиоца;

- Буџетска организација: 0000000;
- Позив на број: слободно поље (број са рјешења или 

слично или 0000000000).
9. Уплата средстава из тачке 2.3. овог упутства коју 

врши послодавац обуставом од нето плате запосленог 
лица врши се уносом ЈИБ-а послодавца у поље налога за 
плаћање “само за уплате јавних прихода”.

10. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
а примјењује се од 1. јануара 2018. године.

Број: 02/002-3/17 В.д. предсједника
22. децембра 2017. године Управног одбора,
Бањалука Вита Малешевић, с.р.

Привредна комора Републике Српске
На основу члана 11. став 4. Закона о порезу на добит 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/15 и 1/17) 
и члана 37. Статута Привредне коморе Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/08, 117/12 
и 101/16), Управни одбор Привредне коморе Републике 
Српске, на сједници одржаној 8.12.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОЗВОЉЕНОЈ ВИСИНИ КВАРА, ЛОМА, КАЛА И 
РАСТУРА У ПРОИЗВОДЊИ И ПРЕРАДИ МЛИЈЕКА

Члан 1.
Одлуком о дозвољеној висини квара, лома, кала и ра-

стура у производњи и преради млијека (у даљем тексту: 
Одлука) утврђује се дозвољена висина квара, лома, кала и 
растура, која се према прописима којима се уређује област 
пореза на добит сматра губицима на залихама и признаје 
као порески допустиви расход.

Члан 2.
Губицима на залихама у смислу ове одлуке сматрају се 

губици који настају током чувања, при манипулацији, као 
посљедица природних утицаја, технолошких процеса или 
као посљедица предузимања неопходних радњи у поступку 
чувања, производње и промета залиха.

Члан 3.
Дозвољени норматив губитака утврђује се на основу 

искуства струке до износа од:


