
 

22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 84 3.10.2016.

1384
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на основу члана 67. Закона о 
заштити животне средине (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 71/12 и 79/15), члана 5. Правилника о условима 
за обављање дјелатности из области заштите животне сре-
дине (“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, 121/12, 15/16 и 57/16),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да IPIN д.о.о. Бијељина испуњава усло-
ве 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 објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

Број: 15-E/08 
22. септембра 2016. године Министар, 
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

Фонд здравственог осигурања  
Републике Српске

На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Стату-
та Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XXI сједни-
ци, одржаној 27.9.2016. године,  д о н и о  ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА 

МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника медицинских средстава 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16 и 61/16), 

у Прилогу - Цјеновник медицинских средстава, који је обја-
вљен на интернет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.
org, код медицинског средства 6020220 - Естетска корекција 
губитка косе (власуља), цијена се мијења и износи 102,00 КМ.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
У складу са овом одлуком извршиће се измјене и допу-

не у прегледу Цјеновника медицинских средстава на интер-
нет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
 По овлашћењу 
Број: 02/002-5188-5/16 в.д. предсједника УО 
27. септембра 2016. године в.д. члан УО, 
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Комисија за хартије од вриједности  
Републике Српске

На основу члана 260. став 1. тачка в. Закона о тржи-
шту хартија од вриједности (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) и члана 
243д. став 3. Закона о инвестиционим фондовима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15), а у 
вези са чланом 10. став 1. Правилника о преобликовању 
затвореног инвестиционог фонда (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 108/15), Комисија за хартије од 
вриједности Републике Српске, рјешавајући по захтјеву 
Друштва за управљање инвестиционим фондовима “Кри-
стал инвест” а.д. Бања Лука, Милана Ракића 1, Бања Лука, 
за одобрење Плана усклађивања и Плана преобликовања 
Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом “Кри-
стал инвест фонд” а.д. Бања Лука, на сједници одржаној 
20.9.2016. године, донијела је  с љ е д е ћ е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Одобрава се Затвореном инвестиционом фонду са 

јавном понудом “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука:
- План усклађивања Затвореног инвестиционог фонда 

са јавном понудом “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука и
- План преобликовања Затвореног инвестиционог фонда 

са јавном понудом “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука.
2. Одобрава се Затвореном инвестиционом фонду са 

јавном понудом “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука:
- Статут број: 71-У/16, од 8.9.2016. године, нотарски обра-

ђен и овјерен од стране нотара Сладе Ивелић, под бројем 
ОПУ: 1715/2016, у форми пречишћеног текста Статута Затво-
реног мјешовитог инвестиционог фонда са јавном понудом у 
преобликовању “Кристал инвест фонд” а.д. Бања Лука, и

- Проспект Затвореног мјешовитог инвестиционог фон-
да са јавном понудом у преобликовању “Кристал инвест 
фонд” а.д. Бања Лука, иновиран у августу 2016. године.

11. Подаци о подношењу пријаве
                                       дан            мјесец               година

датум подношења

_________________________________________
законски заступник / овлашћено лице пореског обвезника

ЈМБ законског заступника / овлашћеног лица пореског обвезника

М. П.

____________________________________________________
име и презиме лица које је сачинило пријаву

ЈИБ/ЈМБ лица које је сачинило пријаву

12. Подаци о пријему и обради пријаве
                                                  дан          мјесец                 година

датум пријема

_________________________________________
име и презиме лица које је извршило пријем

________________________________________
име и презиме лица које је вршило обраду

                                                  дан           мјесец                 година

датум обраде


