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На основу члана 42. став 2. Закона о пољопривреди
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07,
86/07 и 71/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта
2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

У Р Е Д БУ

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ

ГАЗДИНСТАВА И РЕГИСТАР КОРИСНИКА

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописују се услови, начин и поступак
уписа података у Регистар пољопривредних газдинстава и
Регистар корисника подстицајних средстава за развој
пољопривреде и села у Републици Српској, вођење реги-
стара, ажурирање података и друга питања од значаја за
упис и вођење регистара.

Члан 2.

(1) Подаци из регистара користе се за аналитику, стати-
стику, планирање, обрачун захтјева за новчане подстицаје,
праћење и оцјену ефеката пољопривредне политике и под-
стицајних мјера, као и за извјештаје Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство) из области пољопривреде и развоја села.

(2) Подаци из регистара достављају се Министарству
спољне трговине и економских односа Босне и Херцегови-
не (у даљем тексту: Министарство спољне трговине), у
сврху обједињавања података у регистрима који воде
податке о пољопривредним газдинствима и корисницима
подстицајних средстава у Босни и Херцеговини, који се
користе за анализу, статистичко извјештавање и за потребе
усклађивања са захтјевима Европске уније.

(3) Начин достављања, размјена и структура података
из става 3. овог члана утврђују се посебним споразумом
између Министарства и Министарства спољне трговине.

Члан 3.

Поједини појмови употријебљени у овој уредби имају
сљедеће значење:

а) пољопривредно газдинство је производна јединица
којом се једнообразно руководи, а на којој физичко лице
(пољопривредник) са пребивалиштем или привредно дру-

штво и друго правно лице, односно предузетник са сједи-
штем у Републици Српској (у даљем тексту: правни
субјект) обавља пољопривредну производњу на територи-
ји Републике Српске и које се као такво уписује у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар
газдинстава),

б) корисник подстицајних средстава је физичко лице са
пребивалиштем или правни субјект са сједиштем у Репу-
блици Српској, који има право на подстицајна средства за
развој пољопривреде и села у Републици Српској и који се
као такав уписује у Регистар корисника подстицајних сред-
става (у даљем тексту: Регистар корисника),

в) породично пољопривредно газдинство (у даљем тек-
сту: породично газдинство) је пољопривредно газдинство
на коме физичко лице - пољопривредник, заједно са пуно-
љетним члановима свог домаћинства, обавља пољопри-
вредну производњу, те се као такво уписује у Регистар
газдинстава,

г) носилац породичног пољопривредног газдинства је
физичко лице овлашћено од свих пунољетних чланова
газдинства да у својству одговорног лица представља
породично газдинство,

д) пасиван статус пољопривредног газдинства, одно-
сно корисника подстицајних средстава значи да је газдин-
ство, односно корисник подстицајних средстава уписан у
регистар, али без могућности остваривања права на под-
стицајна средства за развој пољопривреде и села, у одређе-
ном периоду или до престанка услова за утврђивање
пасивног статуса.

Члан 4.

(1) Упис у Регистар газдинстава или у Регистар кори-
сника добровољан је и бесплатан.

(2) Упис и вођење регистара обавља Агенција за
посредничке, информатичке и финансијске услуге а. д.
Бања Лука (у даљем тексту: АПИФ).

(3) Послови уписа и вођења регистара обухватају:

а) пријем захтјева за упис, брисање или пријаву промје-
не података у регистру,

б) издавање овјерене копије протоколисаног пописа
предатих образаца и приложене документације,

в) издавање потврде о упису у регистре,

г) издавање извода из регистра за чланове породичног
газдинства, за земљишне посједе, о начину коришћења
земљишних посједа (усјеви и засади), за сточни фонд,

д) ажурирање података у регистрима,

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
sgrs.oglasi@slglasnik.org
sgrs.finansije@slglasnik.org
sgrs.online@slglasnik.org

Четвртак, 11. април 2013. године

БАЊА ЛУКА

Број 30 Год. XXII

www.slglasnik.org

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик

српског народа



ђ) формирање и чување одвојених досијеа за свако
пољопривредно газдинство, односно корисника подстицај-
них средстава у штампаној форми,

е) прибављање података од других органа и организа-
ција значајних за регистре,

ж) контролу података унесених у регистре и

з) техничко одржавање опреме и спровођење сигурно-
сних мјера информационог система.

(4) У току једне календарске године пољопривредно
газдинство, односно корисник подстицајних средстава
може се само једанпут или уписати у регистар или бриса-
ти из регистра.

Члан 5.

Подаци из регистара су јавни, изузев података који су
заштићени у складу са прописом којим се уређује заштита
личних података.

II - УПИС У РЕГИСТРЕ И ВОЂЕЊЕ РЕГИСТАРА

1. Упис у Регистар и вођење Регистра
пољопривредних газдинстава

Члан 6.

(1) Упис у Регистар, промјена или брисање података из
Регистра газдинстава врши се на основу захтјева носиоца
породичног газдинства, односно одговорног лица правног
субјекта.

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се надлежној
организационој јединици АПИФ-а према мјесту пребива-
лишта носиоца породичног газдинства, односно према сје-
дишту правног субјекта у Републици Српској.

Члан 7.

(1) У Регистар газдинстава уписује се физичко лице,
односно правни субјект, а ако је субјект уписа породично
газдинство, поред носиоца породичног газдинства, могу се
уписати и пунољетни чланови тог газдинства.

(2) Пунољетни чланови истог породичног газдинства
који живе и раде на том газдинству (у даљем тексту: члано-
ви породичног газдинства) уписују се у Регистар газдин-
става на основу изјаве да су чланови тог газдинства, што
потврђују властитим потписом на обрасцу који правилни-
ком прописује министар пољопривреде, шумарства и водо-
привреде (у даљем тексту: министар).

(3) Носилац породичног газдинства, односно члан
породичног газдинства може бити уписан као носилац,
односно члан само једног породичног газдинства.

(4) Чланови породичног домаћинства могу регистрова-
ти само једно породично пољопривредно газдинство.

(5) Породично газдинство уписује се у Регистар
газдинстава као комерцијално или као некомерцијално
газдинство.

(6) Услови и начин разврставања породичних газдин-
става на комерцијална и некомерцијална газдинства уређе-
ни су посебним прописом.

Члан 8.

(1) У Регистар газдинстава уносе се подаци о:

а) пољопривредном газдинству (организациони облик,
сједиште, контакт-подаци и друго),

б) носиоцу и члановима породичног газдинства, одно-
сно овлашћеном лицу у правном субјекту,

в) правном основу коришћења пољопривредног, одно-
сно другог земљишта или грађевинске цјелине на коме
пољопривредно газдинство обавља пољопривредну про-
изводњу,

г) катастарским парцелама на којима се обавља пољо-
привредна производња,

д) начину коришћења пољопривредног земљишта -
врстама пољопривредних култура (усјевима и засадима) и
површинама под пољопривредним културама за сваку
годину,

ђ) врстама и бројном стању сточног фонда за сваку
годину и

е) скенираним запримљеним обрасцима и приложеној
документацији.

(2) Пољопривредно газдинство уписује пољопривред-
но земљиште, друго земљиште или грађевинску цјелину у
Регистар газдинстава на основу доказа којим се утврђује
право својине, сусвојине, односно посједа, супосједа, рје-
шења о насљеђивању, акта суда о статусу незавршеног
оставинског поступка, уговора о закупу, уговора о конце-
сији, изјаве о уступању пољопривредног земљишта на
коришћење без накнаде или по неком другом основу кори-
шћења пољопривредног земљишта.

(3) Земљиште које је уписано у Регистар газдинстава
као посјед једног газдинства током права коришћења не
може се уписати у Регистар газдинстава као посјед другог
газдинства.

Члан 9.

У Регистар газдинстава уписује се пољопривредно
газдинство које:

а) подноси захтјев за новчане подстицаје за развој
пољопривреде и села,

б) се уписује у остале регистре у оквиру пољопривред-
ног информационог система, који су путем броја пољопри-
вредног газдинства повезани са Регистром газдинстава.

Члан 10.

Упис у Регистар, пријава промјене података или бриса-
ње података у Регистру газдинстава врши се на захтјев
носиоца породичног газдинства или овлашћеног лица у
правном субјекту, на обрасцима које правилником пропи-
сује министар.

Члан 11.

(1) Уз захтјев за упис у Регистар газдинстава породич-
но газдинство подноси и копије:

а) личне карте - за носиоца породичног газдинства и
чланове породичног газдинства и

б) листе непокретности, посједовног листа, уговора о
закупу, уговора о концесији или другог акта којим се дока-
зује правни основ коришћења земљишта.

(2) Приликом уписа земљишта у случају незавршеног
оставинског поступка, поред докумената из става 1. овог
члана, породично газдинство подноси копију:

а) доказа од суда о покренутом оставинском поступку и

б) смртовнице, коју је издао орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове вођења матичних књига
или надлежни суд.

(3) Уз захтјев за упис у Регистар газдинстава носилац
породичног газдинства подноси и изјаву чланова породич-
ног газдинства из члана 7. став 2. ове уредбе.

Члан 12.

Уз захтјев за упис у Регистар газдинстава правни
субјект подноси и копије:

а) рјешења о регистрацији правног субјекта код надле-
жног органа,

б) потврде о јединственом идентификационом броју
(ЈИБ),

в) личне карте овлашћеног лица у правном субјекту и

г) доказа о правном основу коришћења земљишта
(лист непокретности, посједовни лист, уговор о закупу,
уговор о концесији и друго).

Члан 13.

(1) Приликом пријема захтјева за упис у Регистар
газдинстава надлежна организациона јединица АПИФ-а
провјерава да ли је захтјев комплетан и правилно попуњен.
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(2) Ако се утврди да је запримљени захтјев комплетан
и правилно попуњен, подносиоцу се издаје копија протоко-
лисаног и овјереног пописа предатих образаца и прилога.

(3) Уколико није достављена сва документација наведе-
на у захтјеву или ако се утврди да подаци унесени у захтјев
не одговарају подацима из приложене документације,
захтјев се враћа подносиоцу ради исправке и допуне.

(4) Надлежна организациона јединица АПИФ-а врши
упис пољопривредног газдинства у Регистар газдинстава
на основу података из члана 8. ове уредбе, формира и чува
досије у материјалној форми за свако пољопривредно
газдинство.

(5) Подаци о пољопривредним газдинствима који су
унесени у Регистар газдинстава чувају се у електронској
форми у централној бази података Министарства.

Члан 14.

(1) Уписом у Регистар газдинстава пољопривредном
газдинству се аутоматски додјељује број пољопривредног
газдинства (у даљем тексту: БПГ), заснован на јединстве-
ној методологији у Босни и Херцеговини, који се обавезно
користи у свакој даљој комуникацији са газдинством.

(2) БПГ представља јединствену идентификациону
шифру, која се састоји од 11 цифара сврстаних у три групе:

а) прва група од шест цифара је шифра насељеног мје-
ста, преузета из шифарника насељених мјеста у Босни и
Херцеговини,

б) друга група од четири цифре је редни број газдин-
ства у оквиру насељеног мјеста и

в) трећа група је контролни број који се одређује помо-
ћу математичког модула 11.

Члан 15.

(1) Након извршеног уписа у Регистар газдинстава
надлежна организациона јединица АПИФ-а издаје пољо-
привредном газдинству потврду о упису у Регистар.

(2) Потврда о упису у Регистар садржи сљедеће подат-
ке:

а) назив надлежне организационе јединице АПИФ-а у
којој је извршен упис у Регистар,

б) број протокола,

в) датум издавања потврде,

г) бар-код, који представља број корисника подстицај-
них средстава у Регистру корисника,

д) име и презиме носиоца породичног газдинства,
односно назив правног субјекта,

ђ) адресу, односно сједиште газдинства,

е) БПГ,

ж) датум регистрације,

з) организациони облик и статус газдинства,

и) површину укупног посједа и површину обрадивог
земљишта и

ј) податке о члановима породичног газдинства.

Члан 16.

(1) Пољопривредна газдинства уписана у Регистар
газдинстава сваке године, од 1. јануара до 15. маја, обаве-
зно пријављују надлежној организационој јединици
АПИФ-а податке о:

а) начину коришћења регистрованог земљишног посје-
да, тј. податке о засијаним, односно засађеним пољопри-
вредним културама на регистрованом пољопривредном
земљишту и

б) врстама и тренутном бројном стању сточног фонда.

(2) Пољопривредна газдинства су дужна да пријаве, у
року од 30 дана од настанка промјене, надлежној организа-
ционој јединици АПИФ-а промјене података које се одно-
се на:

а) носиоца породичног газдинства, односно промјену
овлашћеног лица у правном субјекту,

б) сједиште газдинства, односно пребивалиште носио-
ца породичног газдинства и

в) контакт-информације (број телефона, интернет-
адреса и слично).

(3) У случају промјене сједишта газдинства, односно
пребивалишта носиоца породичног газдинства, на захтјев
носиоца газдинства за промјену података, надлежна орга-
низациона јединица АПИФ-а дужна је, у року од 30 дана,
службеним путем, доставити оригинални досије газдин-
ства другој надлежној организационој јединици и сачувати
у архиви оригинал посљедњег захтјева.

(4) Пољопривредна газдинства могу пријављивати про-
мјене свих осталих података у Регистру газдинстава током
цијеле године.

Члан 17.

(1) Пољопривредно газдинство уписано у Регистар
газдинстава има активан или пасиван статус.

(2) Пољопривредно газдинство је у активном статусу у
Регистру газдинстава, осим ако се испуне услови за утвр-
ђивање пасивног статуса.

(3) Пасиван статус пољопривредног газдинства утврђу-
је се:

а) ако је носилац пољопривредног газдинства у захтје-
ву за упис или промјену података у Регистру газдинстава
дао неистините податке који се односе на земљишни
посјед и сточни фонд и тај статус траје до двије године,

б) ако се правоснажним рјешењем надлежног инспек-
тора утврди да је газдинство ненамјенски утрошило под-
стицајна средства и тај статус траје до даљњег, а одређује
се најкраће на период од двије године од дана поврата под-
стицајних средстава заједно са каматом,

в) ако се појаве спорна питања у вези са правом кори-
шћења одређене парцеле или дијела парцеле и тај статус
траје до коначног рјешења спора,

г) ако у року из члана 16. став 1. ове уредбе не изврши
обавезу редовног годишњег ажурирања података и тај ста-
тус траје до испуњавања наведене обавезе у наредној годи-
ни и

д) у случају неизвршавања обавеза које газдинство има
на основу: уговора о купопродаји регресираног репромате-
ријала, кредита и донација које је добила Република Срп-
ска, а који су путем комерцијалних банака пласирани у
пољопривреду, накнаде за закуп, односно концесију на
пољопривредном земљишту у својини Републике Српске,
и статус траје до извршења тих обавеза.

(4) Пољопривредно газдинство током пасивног статуса
не може да остварује право на подстицајна средства и дру-
ге мјере подршке у пољопривреди и руралном развоју, али
је обавезно да врши редовно годишње ажурирање подата-
ка у складу са чланом 16. став 1. ове уредбе.

(5) Након истека рокова из става 3. т. а) и б) овог члана,
односно након престанка услова за утврђивање пасивног
статуса, примјеном софтверског рјешења, газдинствo у
евиденцији Регистра газдинстава поново добија активан
статус.

Члан 18.

Надлежна организациона јединица АПИФ-а брише
газдинствo из Регистра газдинстава на основу:

а) захтјева газдинства,

б) престанка бављења пољопривредном производњом,

в) престанка основа за коришћење цјелокупног земљи-
шног посједа и

г) разлога наведених у члану 17. став 3. ове уредбе ако
је газдинство у пасивном статусу непрекидно дуже од
четири године.
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2. Упис у Регистар и вођење Регистра корисника

подстицајних средстава

Члан 19.

(1) У циљу остваривања права на новчане подстицаје
за развој пољопривреде и села у Републици Српској, у
Регистар корисника уписују се сва пољопривредна газдин-
ства која се истовремено уписују у Регистар газдинстава.

(2) Поред пољопривредних газдинстава из става 1. овог
члана, у Регистар корисника уписују се и физичка лица са
пребивалиштем или правни субјекти са сједиштем у Репу-
блици Српској који не обављају пољопривредну производ-
њу, а у складу са посебним прописима могу да остваре
право на новчане подстицаје за развој села у Републици
Српској.

(3) Подаци из Регистра корисника користе се приликом
обраде захтјева за исплату новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села у Републици Српској.

Члан 20.

(1) У Регистар корисника, ако је корисник физичко
лице, уносе се сљедећи подаци:

а) јединствени матични број (ЈМБ),

б) презиме и име,

в) адреса пребивалишта и контакт информације,

г) назив банке и мјесто у којем се налази пословница
банке код које корисник подстицајних средстава има отво-
рен трансакциони рачун,

д) број трансакционог рачуна корисника подстицајних
средстава и

ђ) скенирани запримљени обрасци и приложена доку-
ментација.

(2) У Регистар корисника, ако је корисник правни
субјект, уносе се сљедећи подаци:

а) јединствени идентификациони број (ЈИБ),

б) назив и организациони облик,

в) сједиште и контакт-информације,

г) лични подаци о одговорном лицу,

д) назив банке и мјесто у којем се налази пословница
банке код које корисник подстицајних средстава има отво-
рен трансакциони рачун,

ђ) број трансакционог рачуна корисника подстицајних
средстава и

е) скенирани запримљени обрасци и приложена доку-
ментација.

Члан 21.

(1) Упис у Регистар корисника, пријава промјене или
брисање података у Регистру врши се на основу захтјева
корисника подстицајних средстава, на обрасцима које пра-
вилником прописује министар.

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се надлежној
организационој јединици АПИФ-а, према мјесту пребива-
лишта физичког лица, односно према сједишту правног
субјекта у Републици Српској.

Члан 22.

Уз захтјев за упис у Регистар корисника физичка лица
подносе копије:

а) личне карте и

б) потврде банке о отвореном трансакционом рачуну
или банковне картице као доказ да је лице власник банков-
ног трансакционог рачуна.

Члан 23.

Уз захтјев за упис у Регистар корисника правни субјек-
ти подносе копије:

а) рјешења о регистрацији правног субјекта код надле-
жног органа,

б) потврде о јединственом идентификационом броју
(ЈИБ),

в) личне карте овлашћеног лица и

г) потврде банке о отвореном трансакционом рачуну,
банковне картице, односно картона депонованих потписа
као доказ да правни субјект има банковни трансакциони
рачун.

Члан 24.

(1) Надлежна организациона јединица АПИФ-а врши
упис у Регистар корисника на основу документације из чл.
22. и 23. ове уредбе.

(2) Уколико је субјект уписа у Регистар корисника
пољопривредно газдинство које се први пут уписује и у
Регистар газдинстава, захтјев за упис у наведене регистре
подноси на истом обрасцу.

(3) Приликом пријема захтјева за упис у Регистар кори-
сника, надлежна организациона јединица АПИФ-а провје-
рава да ли је захтјев комплетан и правилно попуњен.

(4) Ако се утврди да је запримљени захтјев комплетан
и правилно попуњен, подносиоцу се издаје копија протоко-
лисаног и овјереног пописа предатих образаца и прилога.

(5) У случају да није достављена сва документација
наведена у захтјеву или ако се утврди да подаци унесени у
захтјев не одговарају подацима из приложене документа-
ције, захтјев се враћа подносиоцу ради исправке и допуне.

(6) Надлежна организациона јединица АПИФ-а врши
упис корисника подстицајних средстава у Регистар кори-
сника подстицајних средстава на основу података из члана
20. ове уредбе и формира и чува досије у штампаној фор-
ми за сваког корисника подстицајних средстава.

(7) Уколико је субјект уписа у Регистар корисника
пољопривредно газдинство, води се један обједињени
досије за Регистар газдинстава и Регистар корисника.

(8) Подаци о корисницима подстицајних средстава који
су унесени у Регистар корисника чувају се у електронској
форми у централној бази података Министарства.

Члан 25.

(1) Уписом у Регистар корисника кориснику се ауто-
матски додјељује број корисника подстицајних средстава
(у даљем тексту: БК), заснован на јединственој методоло-
гији у Босни и Херцеговини, који се обавезно користи у
свакој даљој комуникацији са корисником подстицајних
средстава.

(2) БК представља јединствену идентификациону
шифру, која се састоји од девет цифара, сврстаних у три
групе:

а) прва група је цифра која означава ентитет, односно
Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине,

б) друга група од седам цифара је редни број корисни-
ка подстицајних средстава у оквиру Регистра корисника и

в) трећа група је контролни број који се одређује помо-
ћу математичког модула 11.

Члан 26.

(1) Након извршеног уписа у Регистар корисника
надлежна организациона јединица АПИФ-а издаје кори-
снику подстицајних средстава потврду о упису у Регистар.

(2) Потврда о упису у Регистар корисника садржи сље-
деће податке:

а) назив надлежне организационе јединице АПИФ-а у
којој је извршен упис у Регистар,

б) број протокола,

в) датум издавања потврде,

г) бар-код који представља БК,

д) име и презиме корисника подстицајних средстава -
физичког лица, односно назив правног субјекта,

ђ) адресу, односно сједиште корисника подстицајних
средстава,
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е) број корисника подстицајних средстава (БК),

ж) датум регистрације и

з) организациони облик корисника подстицајних сред-
става.

(3) Уколико је субјект уписа у Регистар корисника
пољопривредно газдинство које се истовремено уписује и
у Регистар газдинстава, издаје се једна потврда о упису у
Регистар газдинстава и Регистар корисника.

Члан 27.

(1) Корисници подстицајних средстава уписани у Реги-
стар корисника дужни су да пријаве, у року од 30 дана од
настанка промјене, надлежној организационој јединици
АПИФ-а промјене података које се односе на:

а) носиоца породичног газдинства, односно овлашћено
лице у правном субјекту,

б) сједиште, односно пребивалиште корисника подсти-
цајних средстава,

в) контакт-информације (број телефона, интернет-
адреса и слично) и

г) банковни рачун на који се дозначавају средства.

(2) Све промјене података пријављују се подношењем
захтјева за упис промјене података и достављањем доку-
ментације која се односи на насталу промјену.

(3) У случају промјене сједишта, односно пребивали-
шта корисника подстицајних средстава, на његов захтјев за
промјену података надлежна организациона јединица
АПИФ-а дужна је доставити, у року од 30 дана, службеним
путем, оригинални досије корисника подстицајних сред-
става новој надлежној организационој јединици и сачувати
у архиви оригинал посљедњег захтјева.

(4) Промјене свих осталих података у Регистру кори-
сника могу пријављивати корисници подстицајних сред-
става током цијеле године.

Члан 28.

(1) Корисник подстицајних средстава уписан у Реги-
стар корисника има активан или пасиван статус.

(2) Корисник подстицајних средстава је у активном
статусу у Регистру корисника, осим ако се испуне услови
за утврђивање пасивног статуса.

(3) Услови за утврђивање, трајање и престанак пасив-
ног статуса корисника подстицајних средстава који је упи-
сан у Регистар газдинстава прописани су у члану 17. ове
уредбе.

(4) Пасиван статус корисника подстицајних средстава
који није уписан у Регистар газдинстава утврђује се:

а) ако је у захтјеву за упис или промјену података у
Регистру корисника дао неистините податке и тај статус
траје до двије године и

б) ако се правоснажним рјешењем надлежног инспек-
тора утврди да је корисник подстицајних средстава нена-
мјенски утрошио подстицајна средства и тај статус траје
до даљњег, а одређује се најкраће на период од двије годи-
не, рачунајући од дана поврата подстицајних средстава
заједно са каматом.

(5) Корисник подстицајних средстава током пасивног
статуса не може да остварује право на новчане подстицаје
за развој пољопривреде и села у Републици Српској.

(6) Након истека рокова из става 4. т. а) и б) овог члана,
односно након престанка услова за утврђивање пасивног
статуса, примјеном софтверског рјешења, корисник под-
стицајних средстава у евиденцији Регистра корисника
поново добија активан статус.

Члан 29.

(1) Услови за брисање корисника подстицајних сред-
става који је уписан у Регистар газдинстава прописани су
у члану 18. ове уредбе.

(2) Надлежна организациона јединица АПИФ-а кори-

сника подстицајних средстава који није уписан у Регистар

газдинстава брише из Регистра корисника на основу:

а) захтјева корисника подстицајних средстава,

б) престанка обављања дјелатности и

в) разлога наведених у члану 28. став 4. ове уредбе ако

је корисник подстицајних средстава у пасивном статусу

непрекидно дуже од четири године.

III - НАДЗОР

Члан 30.

Управни надзор над спровођењем ове уредбе врши

Министарство.

Члан 31.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове уредбе

врши Републичка управа за инспекцијске послове путем

надлежног инспектора и надлежних инспектора јединица

локалне самоуправе, у складу са овлашћењима утврђеним

прописом којим се уређује област пољопривреде.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

(1) Пољопривредна газдинства у Републици Српској

дужна су, од 8. априла до 31. јула 2013. године, извршити

обнову уписа у Регистру газдинстава по новом систему

регистрације.

(2) Пољопривредна газдинства која су уписана у Реги-

стар газдинстава у складу са Уредбом о упису у Регистар

пољопривредних газдинстава (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 11/07, 91/07 и 5/08) ступањем на снагу

ове уредбе остају уписана у том регистру до завршетка

обнове регистрације.

(3) Пољопривредна газдинства из става 2. овог члана

која у прописаном року не изврше обнову уписа у Регистру

газдинстава по новом систему регистрације бришу се из

тог регистра.

Члан 33.

Министар ће у року од осам дана од дана ступања на

снагу ове уредбе донијети правилник о обрасцима захтјева

за упис, промјену и брисање података у Регистру пољопри-

вредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних

средстава.

Члан 34.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба

о упису у Регистар пољопривредних газдинстава (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 11/07, 91/07 и 5/08).

Члан 35.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-605/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

535

На основу члана 72. став 2. Закона о судској полицији

Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, број 98/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,

број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21.

марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е
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У Р Е Д БУ

О ЧИНОВИМА И ОЗНАКАМА У СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописују се чинови који се додјељују
службеницима који обављају полицијске послове Судске
полиције Републике Српске (у даљем тексту: Судска поли-
ција), запошљавање у почетни чин, услови и поступак
додјеле и усклађивања чинова, поступак унапређења у
виши чин и ванредног унапређења, губитак чинова и
изглед чинова, као и ознака које користи Судска полиција,
у складу са Законом о судској полицији Републике Српске
(у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Чинови службеника Судске полиције су:

а) судски полицајац,

б) виши полицајац Судске полиције,

в) наредник Судске полиције,

г) виши наредник Судске полиције,

д) млађи инспектор Судске полиције,

ђ) инспектор Судске полиције,

е) виши инспектор Судске полиције,

ж) самостални инспектор Судске полиције,

з) главни инспектор Судске полиције и

и) генерални инспектор Судске полиције.

Члан 3.

(1) Службеник Судске полиције стиче почетни чин
зависно од нивоа у којем се запошљава, а остале чинове
кроз унапређење у виши чин по поступку у складу са Зако-
ном и овом уредбом.

(2) Службеник Судске полиције заснива радни однос у
Судској полицији у два нивоа:

а) први ниво заснивања радног односа за кандидате са
најмање средњом стручном спремом и

б) други ниво заснивања радног односа за кандидате са
високом стручном спремом, односно најмање завршеним
првим циклусом студијског образовања и 180 или 240
ECTS бодова.

(3) Изузетно од става 2. тачка б) овог члана, почетни
чин за други ниво заснивања радног односа додјељује се и
службенику који је прије реформе високог образовања у
Републици Српској засновао радни однос у Судској поли-
цији са вишом стручном спремом према Закону о универ-
зитету (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 12/93,
14/94, 99/04 и 92/05).

(4) Службенику Судске полиције са најмање средњом
стручном спремом додјељује се почетни чин судског поли-
цајца, а службеник са најмање вишом и високом стручном
спремом или са најмање завршеним првим циклусом сту-
дијског образовања и 180 или 240 ECTS бодова добија
почетни чин млађег инспектора Судске полиције, по завр-
шеном приправничком стажу и положеном стручном испи-
ту.

(5) Највиши чин за службенике Судске полиције са
средњом стручном спремом је чин вишег наредника Суд-
ске полиције, са вишом стручном спремом и са најмање
завршеним првим циклусом студијског образовања и 180
ECTS бодова - чин вишег инспектора Судске полиције, а са
високом стручном спремом, односно са најмање заврше-
ним првим циклусом студијског образовања и 240 ECTS
бодова - чин генералног инспектора Судске полиције.

(6) Приликом пријема у радни однос у Судску полици-
ју овлашћених службених лица из других безбједносних
агенција чин ће се утврдити у складу са радним стажом на
пословима овлашћеног службеног лица у ефективном тра-
јању у тој безбједносној агенцији.

Члан 4.

(1) Предсједник Врховног суда, на приједлог директора
Судске полиције, именује Комисију за чинове (у даљем
тексту: Комисија), која, на основу поднесених захтјева,
спроводи поступак за додјелу и унапређење у виши чин за
све службенике Судске полиције.

(2) Комисија је састављена од предсједника и два чла-
на, од којих предсједник и један члан морају имати најма-
ње десет година радног искуства на пословима у Судској
полицији или другим безбједносним агенцијама, два члана
морају имати најмање чин вишег инспектора Судске поли-
ције, а најмање један од чланова Комисије или предсједник
мора бити дипломирани правник.

(3) Предсједник и чланови Комисије имају замјенике.

(4) Додјелу и унапређење у више чинове свих службе-
ника Судске полиције врши предсједник Врховног суда
или директор Судске полиције, када га за то овласти пред-
сједник Врховног суда, на основу препоруке Комисије, која
образлаже испуњеност услова за додјелу чина и унапређе-
ње у виши чин.

II - УТВРЂИВАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ ЧИНОВА И
УНАПРЕЂЕЊЕ

Члан 5.

За свако радно мјесто у Судској полицији утврђује се
припадајући чин као услов за обављање послова, на сљеде-
ћи начин:

а) судски полицајац:

1) судски полицајац у окружном центру Судске поли-
ције,

2) судски полицајац у Интервентној јединици Судске
полиције;

б) виши полицајац Судске полиције:

1) судски полицајац у окружном центру Судске поли-
ције,

2) судски полицајац у Интервентној јединици Судске
полиције;

в) наредник Судске полиције:

1) судски полицајац у окружном центру Судске поли-
ције,

2) судски полицајац у Интервентној јединици Судске
полиције;

г) виши наредник Судске полиције:

1) командир одјељења у окружном центру Судске поли-
ције,

2) вођа групе у окружном центру Судске полиције,

3) шеф смјене у окружном центру Судске полиције,

4) вођа тима у Интервентној јединици Судске полици-
је,

5) судски полицајац руковалац материјално-техничким
средствима у Управи Судске полиције,

6) судски полицајац у окружном центру Судске поли-
ције,

7) судски полицајац у Интервентној јединици Судске
полиције,

8) судски полицајац за материјално-техничка средства
(МТС) у окружном центру Судске полиције;

д) млађи инспектор Судске полиције и инспектор Суд-
ске полиције:

1) помоћник начелника у окружном центру Судске
полиције,

2) помоћник командира Интервентне јединице Судске
полиције;

ђ) виши инспектор Судске полиције:

1) командир Интервентне јединице Судске полиције,

2) замјеник начелника окружног центра Судске поли-
ције,
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3) помоћник начелника у окружном центру Судске
полиције;

е) самостални инспектор Судске полиције:

1) инспектор Судске полиције,

2) начелник окружног центра Судске полиције,

3) замјеник начелника окружног центра Судске поли-
ције;

ж) главни инспектор Судске полиције:

1) инспектор Судске полиције;

з) генерални инспектор Судске полиције:

1) директор Судске полиције.

Члан 6.

Службеник Судске полиције унапређује се у виши чин
ако су испуњени сљедећи законски услови:

а) да службеник Судске полиције има одговарајућу
стручну спрему за дати чин,

б) да је за чин у који би службеник Судске полиције
могао бити унапријеђен оглашено слободно радно мјесто у
складу са законом, овом уредбом или је Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мје-
ста у Судској полицији прописан распон чинова који обу-
хвата и дати чин, а службеник је већ распоређен на то рад-
но мјесто,

в) да је у претходном чину провео одређено вријеме
прописано овом уредбом,

г) да су му посљедње три службене оцјене прије стица-
ња чина позитивне (оцјене добар и веће од добар),

д) да се против њега не води кривични поступак за кри-
вично дјело ни дисциплински поступак због теже повреде
радне дужности,

ђ) да за посљедње три године прије стицања услова за
унапређење у виши чин није кажњен за кривично дјело,
изузимајући кривична дјела против безбједности јавног
саобраћаја учињена из нехата,

е) да његово унапређење није обустављено као посље-
дица изречене дисциплинске мјере и

ж) да је службеник Судске полиције предложен од
Комисије за унапређење у виши чин.

Члан 7.

(1) Одређеним временом проведеним у претходном
чину, у смислу члана 6. став 1. тачка в) ове уредбе, сматра
се вријеме које је службеник Судске полиције провео у
одређеном чину прије унапређења, односно ако је:

а) у чину судског полицајца провео три године,

б) у чину вишег полицајца Судске полиције и чину
наредника Судске полиције провео четири године,

в) у чину млађег инспектора Судске полиције и инспек-
тора Судске полиције провео четири године за службенике
са вишом стручном спремом, а двије године за службенике
са високом стручном спремом, односно најмање заврше-
ним првим циклусом студијског образовања и 180 или 240
ECTS бодова,

г) у чину вишег инспектора Судске полиције и вишим
чиновима провео по три године у сваком чину.

(2) Приликом утврђивања стажа потребног за додјелу и
унапређење у виши чин рачуна се само ефективни стаж у
Судској полицији на пословима службеника Судске поли-
ције и ефективни стаж на пословима овлашћеног службе-
ног лица у другој безбједносној агенцији.

(3) Ако службеник Судске полиције има радно иску-
ство у дужем трајању од потребног за чин који има, разли-
ка се рачуна као вријеме већ проведено у чину у који се
унапређује, а у сврху унапређења у сљедећи виши чин.

(4) Вријеме које је службеник Судске полиције провео
распоређен на радно мјесто за које је прописан нижи чин,
под условима прописаним Законом, сматра се временом
које је провео у свом чину.

(5) Поступак унапређења у виши чин не може се води-
ти уколико постоје околности из члана 6. став 1. тачка д)
ове уредбе, до окончања поступка.

(6) Уколико постоје околности из члана 6. став 1. тачка
ђ) ове уредбе, поступак унапређења у виши чин не може се
водити све док осуда не буде брисана из казнене евиденци-
је, у складу са Законом, а период трајања казне затвора и
период док се службеник води у казненој евиденцији не
сматрају се временом проведеним у чину у смислу става 1.
овог члана.

(7) Уколико је службенику Судске полиције изречена
дисциплинска мјера обустављање унапређења у виши чин,
поступак унапређења не може се водити у периоду док мје-
ра траје, а период трајања дисциплинске мјере не сматра се
временом проведеним у чину у смислу става 1. овог члана.

Члан 8.

(1) Ако службеник Судске полиције у току рада у Суд-
ској полицији школовањем стекне виши степен стручне
спреме, додјељује му се почетни чин утврђен за стручну
спрему коју је стекао само уколико буде распоређен на
послове и задатке на упражњено мјесто за које је, према
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-
ји радних мјеста у Судској полицији, предвиђена стручна
спрема коју је стекао.

(2) Радно искуство службеника из става 1. овог члана
рачуна се од дана распоређивања на радно мјесто за које је
прописана стечена стручна спрема.

III - ВАНРЕДНО УНАПРЕЂЕЊЕ У ЧИН

Члан 9.

(1) Службеник Судске полиције може бити ванредно
унапријеђен у непосредно виши чин ако је:

а) својим радом значајно допринио развоју Судске
полиције,

б) учинио дјело од посебног значаја за Судску полици-
ју,

в) у обављању послова и задатака показао изузетну
храброст, креативност у раду или способност за руковође-
ње,

г) чији је рад у претходне три године оцијењен најви-
шом оцјеном и постигао је изузетне резултате,

д) испуњава услове прописане чланом 6. т. а), д), ђ) и е)
ове уредбе и

ђ) у претходном чину провео најмање половину време-
на потребног за унапређење у виши чин, што се мора
посебно образложити иницијалним актом претпоставље-
ног.

(2) Службеник Судске полиције може бити унаприје-
ђен на овај начин највише два пута у току радног односа.

(3) Приједлог за ванредно унапређење службеника
Судске полиције подноси непосредни руководилац на
основу којег Комисија даје препоруку директору Судске
полиције.

(4) Предсједник Врховног суда или директор Судске
полиције, уколико га за то овласти предсједник Врховног
суда, на препоруку Комисије, доноси рјешење о ванредном
унапређењу.

IV - ГУБИТАК ЧИНА

Члан 10.

(1) Чин генералног инспектора Судске полиције стиче
искључиво службеник Судске полиције који је именован за
директора Судске полиције.

(2) Директор Судске полиције губи чин из става 1. овог
члана по престанку обављања функције и враћа се у чин
који је имао прије именовања.

(3) Чин који је службенику Судске полиције једном
додијељен је заштићен и не може бити одузет, изузев у слу-
чају раскида радног односа.
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Члан 11.

(1) Рјешење о додјели чина, унапређењу у виши чин,
ванредном унапређењу у виши чин и губитку чина посеб-
но се образлаже.

(2) Против рјешења из става 1. овог члана може се под-
нијети приговор предсједнику Врховног суда у року од
осам дана од дана пријема рјешења.

(3) Против рјешења из става 2. овог члана није дозво-
љена посебна жалба у управном поступку, али се може
покренути спор код надлежног суда.

Члан 12.

Када се службеник Судске полиције распореди на дру-
ге послове и задатке за које је према Правилнику о унутра-
шњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Судској полицији прописан нижи чин, задржава чин, плату
и друге накнаде у складу са законом.

V - ИЗГЛЕД ЧИНОВА

Члан 13.

(1) Изглед чинова које носе службеници Судске поли-
ције на еполетама је сљедећи:

а) судски полицајац - на еполети тамноплаве боје, која
је са двије стране оивичена траком свијетлоплаве боје,
ширине 3 mm, налази се један ширит жуте боје, ширине 8
mm, ушивен паралелно са спољном ивицом еполете од које
је удаљен 20 mm,

б) виши полицајац Судске полиције - на еполети там-
ноплаве боје, која је са двије стране оивичена траком свије-
тлоплаве боје, ширине 3 mm, налазе се два ширита жуте
боје, ширине 8 mm, међусобног растојања 5 mm, ушивен
паралелно са спољном ивицом еполете од које је удаљен 20
mm,

в) наредник Судске полиције - на еполети тамноплаве
боје, која је са двије стране оивичена траком свијетлопла-
ве боје, ширине 3 mm, налазе се два паралелна ширита
жуте боје, ширине 12 mm, међусобног растојања 5 mm,
који су у облику тупог угла ушивени на еполету. Краци
углова окренути су према спољној ивици од које су краци
првог угла удаљени 20 mm,

г) виши наредник Судске полиције - на еполети тамно-
плаве боје, која је са двије стране оивичена траком свије-
тлоплаве боје, ширине 3 mm, налазе се три паралелна
ширита жуте боје, ширине 12 mm, међусобног растојања 5
mm, који су у облику тупог угла ушивени на еполету. Кра-
ци углова окренути су према спољној ивици еполете, од
које су краци првог угла удаљени 20 mm,

д) млађи инспектор Судске полиције - на средини епо-
лете тамноплаве боје, која је са двије стране оивичена тра-
ком златножуте боје, ширине 3 mm, налази се једна звје-
здица, удаљена од спољне ивице еполете 20 mm,

ђ) инспектор Судске полиције - на средини еполете
тамноплаве боје, која је са двије стране оивичена траком
златножуте боје, ширине 3 mm, налазе се двије звјездице,
међусобног растојања 5 mm, од којих је прва удаљена 20
mm од спољне ивице еполете,

е) виши инспектор Судске полиције - на средини епо-
лете тамноплаве боје, која је са двије стране оивичена тра-
ком златножуте боје, ширине 3 mm, налазе се три звјезди-
це, међусобног растојања 5 mm, од којих је прва удаљена
20 mm од спољне ивице еполете,

ж) самостални инспектор Судске полиције - на среди-
ни еполете тамноплаве боје, која је са двије стране оивиче-
на траком златножуте боје, ширине 3 mm, налазе се чети-
ри звјездице, међусобног растојања 5 mm, од којих је прва
удаљена 20 mm од спољне ивице еполете,

з) главни инспектор Судске полиције - на средини епо-
лете тамноплаве боје, која је са двије стране оивичена тра-
ком златножуте боје, ширине 3 mm, налазе се амблем Репу-
блике Српске и једна звјездица, међусобног растојања 5
mm. Грб је удаљен 20 mm од спољне ивице еполете,

и) генерални инспектор Судске полиције - на средини
еполете тамноплаве боје, која је са двије стране оивичена
траком златножуте боје, ширине 3 mm налазе се амблем
Републике Српске и двије звјездице, међусобног растојања
5 mm. Амблем је удаљен 20 mm од спољне ивице еполете.

(2) Изглед чинова приказан је у Прилогу 1. ове уредбе,
који је њен саставни дио.

Члан 14.

(1) Чинови из члана 14. ове уредбе носе се на нараме-
ницама униформе службеника Судске полиције.

(2) На интервентној униформи чин се може носити и на
предњој страни горњег дијела униформе у складу са тех-
ничким рјешењем произвођача.

(3) Еполета је ширине 50 mm и дужине 100 mm и там-
ноплаве је боје.

(4) Боја еполете може се усклађивати са бојом горњег
дијела униформе у складу са Правилником о униформи.

(5) Звјездица на еполетама је промјера 16 mm и златно-
жуте је боје.

(6) Амблем Републике Српске на еполетама је промје-
ра 30 mm.

VI - ОЗНАКЕ СУДСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

1. Ознаке на униформи

Члан 15.

Ознаке на униформи службеника Судске полиције су:

а) ознака на шапки,

б) ознака на шеширу,

в) ознака на беретки или качкету (у даљем тексту:
капе),

г) амблем Републике Српске,

д) ознака Судске полиције,

ђ) ознака Интервентне јединице Судске полиције,

е) натписи на униформи и

ж) плочица са угравираним презименом и ознаком
функције коју обавља службеник Судске полиције.

2. Ознаке на возилима

Члан 16.

Службена моторна возила која се користе за извршава-
ње послова и задатака из надлежности Судске полиције су
посебно обојена и обиљежена, опремљена уређајима за
давање посебних звучних и свјетлосних сигнала и уређаји-
ма радио-везе.

Члан 17.

За извршавање послова и задатака Судска полиција
може користити и возила која нису обиљежена у складу са
одредбама овог члана (у даљем тексту: необиљежена вози-
ла), о чему одлучује директор Судске полиције.

3. Посебна опрема на возилима

Члан 18.

(1) Обиљежена возила су опремљена:

а) уграђеним уређајима за давање свјетлосне сигнали-
зације, који се налазе изнад крова службеног моторног
возила у висини задње ивице предњих врата,

б) уграђеним уређајима за давање звучне сигнализаци-
је,

в) уграђеним уређајима за радио-комуникацију на
посебном каналу.

(2) Необиљежена службена моторна возила могу кори-
стити покретна плава ротациона или трепћућа свјетла, које
по потреби поставља корисник на кров или унутрашњост
моторног возила.
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4. Специјална возила

Члан 19.

(1) Специјалним возилима сматрају се обиљежена
возила намијењена за транспорт лица код којих у унутра-
шњости постоје посебно урађени сигурносни простори за
смјештај лица према којима се поступа по налогу судова,
која су опремљена непробојним стаклима и на себи имају
сигурносне металне мреже и са посебним системом пого-
на на сва четири точка.

(2) Возила која се користе за овакве намјене могу бити
и необиљежена, али морају бити опремљена опремом из
става 1. овог члана.

(3) Возила из става 1. могу бити додатно опремљена
специјалним свјетлима на крову возила која се користе за
освјетљавање терена приликом претраге, тако да могу
освјетљавати у свим смјеровима (рефлекторска свјетла).

Члан 20.

Службена возила Судске полиције, када својим уређа-
јима дају свјетлосне или звучне сигнале, сматрају се вози-
лима са правом првенства пролаза у смислу Закона о осно-
вима безбједности саобраћаја.

Члан 21.

Ознаке у Судској полицији детаљно су разрађене у
Правилима о ознакама Судске полиције.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

(1) Службеници Судске полиције којима је до ступања
на снагу ове уредбе утврђен чин у складу са Уредбом о
чиновима и ознакама Судске полиције Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 72/03 и 93/08)
задржавају исти чин.

(2) Уколико се службеник Судске полиције на дан сту-
пања на снагу ове уредбе нашао на радном мјесту за које је
предвиђен виши чин од оног који има, а нема услове за
унапређење који су прописани овом уредбом, остаје на
радном мјесту на које је распоређен док не стекне услове
за унапређење.

Члан 23.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о чиновима и ознакама Судске полиције Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 72/03 и 93/08).

Члан 24.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-576/13 Предсједница
21. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у складу са Планом коришћења средстава за под-
стицање развоја пољопривреде и села у 2013. години, Вла-
да Републике Српске, на 4. радно-консултативној сједници,
од 8. и 9. априла 2013. године,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О РЕГРЕСИРАЊУ ДИЗЕЛ-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ
ПРОЉЕЋНИХ РАДОВА У 2013. ГОДИНИ

I

Одобрава се регресирање дизел-горива регистрованим
пољопривредним газдинствима за потребе прољећних
радова у 2013. години (укључујући и жетву стрних жита),
у количини од:

- 50 литара/ха за ратарско-повртларске културе и

- 35 литара/ха за воћарско-виноградарске културе.

II

Одобравање припадајућих количина регресираног
дизел-горива из тачке I ове одлуке извршиће Министар-
ство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Агенцијa
за аграрна плаћања на основу података о обрадивим повр-
шинама у Регистру пољопривредних газдинстава.

III

Регистрована пољопривредна газдинства ће регресирано
дизел-гориво купити по властитом избору са списка овла-
шћених дистрибутера које ће по малопродајној тржишној
цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ по литру.

Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде да свим дистрибутерима нафтних деривата у
Републици Српској пошаље Приједлог споразума о послов-
но техничкој сарадњи на потписивање, те након тога форми-
ра списак дистрибутера који су потписали споразум са
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и
о истом обавијести пољопривредне произвођаче.

IV

Регресирање дизел-горива из тачке I ове одлуке извр-
шиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде - Агенцијa за аграрна плаћања на основу података о
искоришћеним припадајућим количинама регресираног
дизел-горива, а у складу са Правилником о условима и
начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољо-
привреде и села у 2013. години.

V

Средства за регресирање дизел-горива из тачке I ове
одлуке обезбиједиће се у буџету Републике Српске за 2013.
годину.

VI

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Агенција за
аграрна плаћања.

VII

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-629/13 Предсједница
8. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 5. став 2. Закона о извршењу
Буџета Републике Српске за 2013. годину (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 116/12), Влада Републике Срп-
ске, на сједници од 21. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ИСПЛАТИ АКОНТАЦИЈЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ

ОПШТИНАМА

I

Овом одлуком одобрава се исплата аконтације новчане
помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општина-
ма, у износу од 250.000,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове одлуке распоређују се како сли-
једи:

Неразвијене општине

Братунац ..........................................................7.812,50

Власеница .......................................................7.812,50

Доњи Жабар....................................................7.812,50

Кнежево...........................................................7.812,50

Костајница ......................................................7.812,50

Лопаре .............................................................7.812,50

Љубиње ...........................................................7.812,50

Невесиње.........................................................7.812,50

Пелагићево......................................................7.812,50

Петрово ...........................................................7.812,50

Рибник .............................................................7.812,50

Рогатица ..........................................................7.812,50

Сребреница .....................................................7.812,50

Хан Пијесак ....................................................7.812,50

Шековићи ........................................................7.812,50

Шипово............................................................7.812,50

Изразито неразвијене општине

Берковићи........................................................7.812,50

Вукосавље .......................................................7.812,50

Источни Дрвар................................................7.812,50

Источни Мостар .............................................7.812,50

Источни Стари Град.......................................7.812,50

Језеро ...............................................................7.812,50

Калиновик .......................................................7.812,50

Крупа на Уни ..................................................7.812,50

Купрес..............................................................7.812,50

Ново Горажде..................................................7.812,50

Осмаци ............................................................7.812,50

Оштра Лука.....................................................7.812,50

Петровац .........................................................7.812,50
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Рудо..................................................................7.812,50

Трново .............................................................7.812,50

Чајниче ...........................................................7.812,50.

III

Средства из ове одлуке исплатиће се са буџетске пози-
ције 481300 - трансфери неразвијеним општинама, у окви-
ру Министарства управе и локалне самоуправе, организа-
циони код 1141001, за период 1. јануар - 31. март 2013.
године, у износу од 250.000,00 КМ.

IV

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.

V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-577/13 Предсједница
21. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 28. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВУ ЗА

ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА НА ПЛАН

УТРОШКА СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност Министарству за избјеглице и расе-
љена лица (организациони код 2260) на План утрошка
средстава, у укупном износу од 8.614.500,00 КМ, за пери-
од 1. јануар - 31. децембар 2013. године:

- 415200 - текући грантови организацијама
и удружењима избјеглица и расељених
лица...............................................................80.000,00 КМ,

- 415200 - капитални грантови за рјешавање
проблема интерно расељених лица ...........50.000,00 КМ,

- 415200 - капитални грантови за
финансирање повратка у Републику
Српску ........................................................489.500,00 КМ,

- 415200 - капитални грантови за финансирање
повратка у Федерацију БиХ ............................96.000 КМ,

- 416100 - дознаке за рјешавање проблема
избјеглих и расељених лица..................1.959.679,00 КМ,

- 416100 - дознаке за рјешавање проблема
интерно расељених лица ..........................310.000,00 КМ,

- 416100 - дознаке за финансирање повратка
у Републику.............................................3.385.777,00 КМ,

- 416100 - дознаке за финансирање
повратка у Федерацију БиХ .....................426.000,00 КМ,

- 416200 - дознаке за здравствено осигурање
избјеглица, расељених лица и
повратника..................................................320.000,00 КМ,

- 481300 - трансфери јединицама локалне
самоуправе за финансирање интерно
расељених лица .........................................240.000,00 КМ,

- 481300 - трансфери јединицама локалне
самоуправе за финансирање повратка у
Републику Српску .....................................155.739,00 КМ,

- 621900 - издаци за отплату неизмирених
обавеза из ранијих година .....................1.101.805,00 КМ.

II

Наведена средства ће се користити у складу са Програ-
мом рјешавања проблема расељених лица, повратника и
избјеглица за 2013. годину.

III

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
за избјеглице и расељена лица и Министарство финансија.

IV

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-600/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

539

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 28. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА

СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност Министарству породицe, омладинe
и спортa (организациони код 3710001) на План утрошка
средстава, за период 1. јануар - 31. март 2013. године, у
укупном износу од 45.600,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сље-
дећи начин:

- 415200 - текући грантoви спортским
организацијама ..............................................2.000,00 КМ,

- 415200 - текући грантови спортским
организацијама лица са инвалидитетом
у Републици Српској .....................................2.000,00 КМ,

- 415200 - текући грантови за финансирање
спортских клубова и спортских манифестација
у Брчко Дистрикту.........................................5.000,00 КМ,

- 415200 - текући грантови јавним установама
и установама образовања за реализацију
омладинских пројеката .................................1.000,00 КМ,

- 415200 - текући грантови за пројекте
подршке међународне сарадње и мобилности
младих ..........................................................13.000,00 КМ,

- 415200 - текући грантови за унапређење и
развој омладинског организовања .............22.000,00 КМ,

- 481300 - трансфери удружењима и
организацијама за афирмацију породице.......600,00 КМ.

III

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-606/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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540

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Репу-
блике српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 28. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност на план утрошка средстава Репу-
бличком центру за истраживање рата, ратних злочина и
тражење несталих (организациони код 1082), за период 1.
јануар - 31. март 2013. године, на позицији: 415200 - сред-
ства за рад Тима за координацију активности истраживања
ратних злочина и тражења несталих лица, у износу од
4.800,20 КМ.

II

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Републички центар за истраживање ратних
злочина.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-601/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

541

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Репу-
блике српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 28. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност на план утрошка средстава Репу-
бличком центру за истраживање рата, ратних злочина и
тражење несталих (организациони код 1082), за период 1.
јануар - 31. март 2013. године, на позицији: 415200 - Про-
јекат “Stic hting Sre bre ni ca Histo ri cal Pro ject” Хаг, у износу
од 10.667,11 КМ.

II

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Републички центар за истраживање ратних
злочина.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-602/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

542

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и чланом 28.

став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада
Републике Српске, на сједници од 21. марта 2013. године,
д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЦЕНТРУ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И

ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних мјеста у Републичком
центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење
несталих лица.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-582/13 Предсједница
21. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

543

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 19. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12),
Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта 2013.
године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ ДОМ ПЕНЗИОНЕРА

У ТРЕБИЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Влада Републике Српске сагласна је са Програмом рада
и Финансијским планом ЈУ Дом пензионера у Требињу за
2013. годину.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-625/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

544

На основу члана 19. став 1. тачка 2. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
68/07 и 109/12) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта
2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА

ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР

I

Даје се сагласност на Статут о измјенама и допунама
Статута Дома за лица са инвалидитетом Приједор.

II

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
здравља и социјалне заштите и органи управљања Дома за
лица са инвалидитетом Приједор.
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III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-599/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

545

На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта
2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I

Утврђује се да је од општег интереса изградња Нове
аутобуске станице у Бијељини, па се у ту сврху може извр-
шити потпуна експропријација некретнина означених као:

- к.ч. број 5164/16, зв. “Живојина Мишића, железница
Ј.Ж.”, површине 740 м², уписана у посједовни лист број
851, к.о. Бијељина 2, на којој је као корисник уписано ЈП
“Железнице Србије” Београд, са дијелом 1/1. Предметна
катастарска парцела одговара дијелу старе грунтовне пар-
целе означене као к.ч. број 2616/1, уписаној у з.к. уложак
број 8878, к.о. Бијељина;

- к.ч. број 5164/17, зв. “Живојина Мишића, железница
Ј.Ж.”, површине 9118 м², уписана у посједовни лист број
851, к.о. Бијељина 2, на којој је као корисник уписано ЈП
“Железнице Србије” Београд, са дијелом 1/1. Предметна
катастарска парцела одговара дијелу старе грунтовне пар-
целе означене као к.ч. број 2616/1, уписаној у з.к. уложак
број 8878, к.о. Бијељина;

- к.ч. број 5164/18, зв. “Живојина Мишића, железница
Ј.Ж.”, површине 267 м², уписана у посједовни лист број
851, к.о. Бијељина 2, на којој је као корисник уписано ЈП
“Железнице Србије” Београд, са дијелом 1/1. Предметна
катастарска парцела одговара дијелу старе грунтовне пар-
целе означене као к.ч. број 2616/1, уписаној у з.к. уложак
број 8878, к.о. Бијељина;

- к.ч. број 5164/2, зв. “Д. Лопандић, железница Ј.Ж.”,
површине 3748 м², уписана у посједовни лист број 851, к.о.
Бијељина 2, на којој је као корисник уписано ЈП “Железни-
це Србије” Београд, са дијелом 1/1. Предметна катастарска
парцела одговара дијелу старе грунтовне парцеле означене
као к.ч. број 559/11, уписаној у з.к. уложак број 8610, к.о.
Бијељина;

- к.ч. број 5164/20, зв. “Живојина Мишића, железница
Ј.Ж.”, површине 3622 м², уписана у посједовни лист број
851, к.о. Бијељина 2, на којој је као корисник уписано ЈП
“Железнице Србије” Београд, са дијелом 1/1. Предметна
катастарска парцела одговара дијелу старе грунтовне пар-
целе означене као к.ч. број 2616/1, уписаној у з.к. уложак
број 8878, к.о. Бијељина;

- к.ч. број 5164/7, зв. “Жељезничка станица”, по култу-
ри стамбена зграда површине 158 м², уписана у лист непо-
кретности број 5427, к.о. Бијељина 2, на којој су као кори-
сници уписани носиоци права на посебним дијеловима
зграде изграђене на к.ч. број 5164/7, са дијелом 1/1. Пред-
метна катастарска парцела одговара грунтовној парцели
означеној као к.ч. број 5164/7, уписаној у з.к. улошцима
број 10861, 10862 и 10863, све к.о. Бијељина 2;

- к.ч. број 5164/8, зв. “Жељезничка станица”, по култу-
ри стамбено-пословна зграда, површине 91 м², уписана у
лист непокретности број 5471, к.о. Бијељина 2, на којој су
као корисници уписани носиоци права на посебним дије-
ловима зграде изграђене на к.ч. број 5164/8, са дијелом 1/1.
Предметна катастарска парцела одговара грунтовној пар-

цели означеној као к.ч. број 5164/8, уписаној у з.к. улошци-
ма бр. 10534 и 10535, оба к.о. Бијељина 2;

- к.ч. број 5164/9, зв. “Жељезничка станица”, по култу-
ри стамбено-пословна зграда, површине 296 м², уписана у
лист непокретности број 5476, к.о. Бијељина 2, на којој су
као корисници уписани носиоци права на посебним дије-
ловима зграде изграђене на к.ч. број 5164/9, са дијелом 1/1.
Предметна катастарска парцела одговара грунтовној пар-
цели означеној као к.ч. број 5164/9, уписаној у з.к. улошци-
ма бр. 11208 и 11209, оба к.о. Бијељина;

- к.ч. број 5164/13, зв. “Живојина Мишића, стамбена
зграда”, површине 63 м², уписана у посједовни лист број
5529, к.о. Бијељина 2, на којој је као корисник уписан
Перовић (Благоје) Јован са дијелом 1/1. Предметна ката-
старска парцела одговара грунтовној парцели означеној
као к.ч. број 5164/13, уписаној у з.к. улошцима бр. 11831 и
11832, оба к.о. Бијељина.

II

Корисник експропријације је Град Бијељина.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-603/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

546

На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједни-
ци од 28. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I

У Одлуци о преносу права власништва, број: 04/1-012-
2-3108/11, од 1. децембра 2011. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 7/12), у тачки I додаје се нови став
2., који гласи:

“Имовину из претходног става Удружења превозника
за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске
ће уступити својим члановима”.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-594/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 6. Закона о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла-
на 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Репу-
блике Српске, на сједници од 28. марта 2013. године,
д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕДУЗЕЋУ
“ВОЋАР КОМЕРЦ” ДОО ГРАДИШКА (“Службени

гласник Републике Српске”, број 70/08)

I

У Одлуци о додјели концесије за коришћење пољопри-
вредног земљишта у својини Републике Српске предузећу
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“Воћар комерц” д.о.о. Градишка, број: 04/1-012-1795/08, од
17. јула 2008. године (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 70/08), у тачки II број: “872,4030” замјењује се
бројем: “163,8974”.

II

Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде да са Концесионаром закључи Анекс
I уговора о концесији.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-598/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 27. став 5. Закона о концесијама
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и
92/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта 2013.
године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЈЕЛУ
КОНЦЕСИЈЕ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ШЉУНКА

НА ЛОКАЛИТЕТУ “ДОЊА ТРАМОШНИЦА”, 
ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО

1. Утврђује се јавни интерес за додјелу концесије за
геолошка истраживања шљунка на локалитету “Доња Тра-
мошница”, општина Пелагићево.

2. Концесија за геолошка истраживања из тачке 1. овог
рјешења додијелиће се на основу јавног позива, у складу
са одредбама чл. 23. до 26. Закона о концесијама.

3. За реализацију овог рјешења задужује се Министар-
ство индустрије, енергетике и рударства.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-623/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 33. став 3. Закона о експропријацији (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08), Влада Републике Српске, на сједници од 28.
марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Граду Требиње, прије коначности рјешења о експро-
пријацији, дозвољава се ступање у посјед некретнина
експроприсаних рјешењима Републичке управе за геодет-
ске и имовинско-правне послове, Подручне јединице Тре-
биње, бр. 21.47/473-4-3/11, од 26. новембра 2012. године, и
21.47/473-4-2/11, од 23. јануара 2013. године, за изградњу
Источне обилазнице и дијела Јужне обилазнице, град Тре-
биње, и то:

- к.ч. бр. 1484/6 “Бара”, пашњак у површини од 27 м²;

- к.ч. бр. 1484/7 “Бара”, пашњак у површини од 15 м²,
уписана у зк. ул. бр. 353 к.о. Требиње, државна својина са
правом коришћења Рајчевић (Никола) Данице са 7/90 дије-
ла, Рајчевић (Мирко) Дејана са 7/90 дијела, Рајчевић (Мир-
ко) Милене са 7/90 дијела, Рајчевић (удова Ђуре) Радојке
са 1/18 дијела, Рајчевић (Ђуро) Биљане са 8/90 дијела, Рај-
чевић (Ђуро) Тање са 8/90 дијела, Рајчевић (Ђорђо) Смиљ-

ке са 7/30 дијела, Рајчевић (Ђорђо) Обрада са 7/30 дијела и
Бјелогрлић (Марко) Данине са 1/15 дијела, а што одговара
некретнинама означеним као к.ч. бр. 1412/4 и 1412/5, упи-
саним у Пл. бр. 56 к.о. Полице и

- к.ч. бр. 1484/5 пашњак у површини од 172 м² уписана
у зк. ул. бр. 1334 к.о. Требиње, државна својина са правом
коришћења Рајчевић (Тодор) Доброслава са 1/1 дијела, а
што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1411/5,
уписана у Пл. бр. 575 к.о. Полице, посјед Рајчевић (Тодор)
Доброслава са 1/1 дијела.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су
потребни за одређивање накнаде за експроприсане некрет-
нине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже
његово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-597/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и тачке III Одлуке о формирању Савјета за сузбија-
ње насиља у породици и породичној заједници (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 7/13), Влада Републи-
ке Српске, на сједници од 28. марта 2013. године,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ

НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ПОРОДИЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

1. Именују се чланови Савјета за сузбијање насиља у
породици и породичној заједници:

1) Нада Тешановић - Министарство породице, омлади-
не и спорта,

2) проф. др Иванка Марковић - Правни факултет,

3) Душко Радошевић - Министарство правде,

4) мр Љубо Лепир - Министарство здравља и социјал-
не заштите,

5) Споменка Крунић - Гендер центар,

6) Зорица Гарача - Министарство просвјете и културе,

7) Гога Давидовић - Министарство унутрашњих посло-
ва,

8) Нада Голубовић - Фондација “Удружене жене”,

9) Аид Ханушић - Основни суд Бијељина.

2. Именовање чланова Савјета за сузбијање насиља у
породици и породичној заједници врши се на период од
четири године, са могућношћу поновног именовања на још
један мандат у истом трајању.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-607/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 9. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 41/03), Влада Републике Српске,
на сједници од 15. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА - 

ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА У УПРАВНИ ОДБОР

ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ПРИЈЕДОРУ И

ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

У ТРЕБИЊУ

1. Именује се Комисија за избор чланова - представни-
ка оснивача у Управни одбор Високе медицинске школе у
Приједору и Високе школе за туризам и хотелијерство у
Требињу у саставу:

1) Чедна Шобот - Министарство просвјете и културе,

2) Јелена Злојутро - Министарство просвјете и културе,

3) Вања Алексић - Министарство просвјете и културе,

4) проф. Ненад Стојановић - Висока медицинска школа
у Приједору,

5) проф. Обрен Гњато - Висока школа за туризам и
хотелијерство у Требињу.

2. Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве
на конкурс, сачини листу кандидата који испуњавају кри-
теријуме за именовање, по потреби прикупи додатне
информације о кандидатима, обави интервју са кандидати-
ма и предложи листу кандидата Влади на разматрање и
доношење коначне одлуке.

3. Административно-техничке послове, за потребе
Комисије, обављаће Министарство просвјете и културе.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-583/13 Предсједница
15. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 20. став 1. Закона о Гарантном фонду
Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 50/10), члана 30. и члана 47. став 6. Статута
Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, број:
04/1-012-2-1862/10, од 17. септембра 2010. године, и број:
04/1-012-2-277/11, од 24. фебруара 2011. године, и члана
10. Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кре-
дитним линијама (“Службени гласник Републике Српске”,
број 28/11), Влада Републике Српске, у функцији Скуп-
штине акционара Гарантног фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука, на сједници од 21. марта 2013. године,
д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ГАРАНТНОГ

ОДБОРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГАРАНТНОГ

ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА

1. У Рјешењу о именовању Гарантног одбора Скупшти-
не акционара Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања
Лука (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/11) у
тачки 1. подтачки 1) умјесто: “Александар Џомбић, пред-
сједник” треба да стоји: “Жељка Цвијановић, предсјед-
ник”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-615/13 Предсједница
21. марта 2013. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта
2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ
ПАРАСТОСА И ПОМЕНА ЖРТВАМА УСТАШКОГ

ГЕНОЦИДА У ДОЊОЈ ГРАДИНИ

1. У Рјешењу о именовању чланова Организационог
одбора за обиљежавање парастоса и помена жртвама уста-
шког геноцида у Доњој Градини (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 44/13) у тачки 3) ријечи: “Александар
Џомбић, предсједник Владе Републике Српске” замјењују
се ријечима: “Жељка Цвијановић, предсједник Владе Репу-
блике Српске”,

у тачки 4) ријечи: “Антон Касиповић, министар просвјете
и културе” замјењују се ријечима: “Горан Мутабџија,
министар просвјете и културе” и

у тачки 7) ријечи: “Станислав Чађо, министар унутрашњих
послова Републике Српске” замјењују се ријечима: “Ради-
слав Јовичић, министар унутрашњих послова”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-626/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 131. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта 2013.
године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ У СКУПШТИНИ ДРУШТВА “ХЕМОФАРМ” 

ДОО БАЊА ЛУКА

1. Проф. др Ранко Шкрбић разрјешава се дужности
представника Владе Републике Српске у Скупштини дру-
штва “Хемофарм” д.о.о. Бања Лука.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-609/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 131. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта 2013.
године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Именује се мр sc. др Слободан Станић, ЈМБ

2506963131176, Улица Јована Дучића бр. 2, Бања Лука,
министар здравља и социјалне заштите Републике Српске,
за представника - пуномоћника Владе Републике Српске у
Скупштини друштва “Хемофарм” д.о.о. Бања Лука.

2. Именовани представник - пуномоћник је дужан да
представља Владу Републике Српске у Скупштини дру-
штва “Хемофарм” д.о.о. Бања Лука и заступа интересе
Владе Републике Српске са пажњом доброг привредника.

3. Именовани представник - пуномоћник је дужан ини-
цирати сазивање Скупштине друштва “Хемофарм” д.о.о.
Бања Лука, учествовати у раду Скупштине друштва, на
основу упутства Владе и у складу са позитивним закон-
ским прописима.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-610/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта
2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Зоран Ињац, дипломирани инжењер машинства,

разрјешава се дужности вршиоца дужности директора
“Skу Srpskа” а.д. Бања Лука.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-592/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка a)
Закона о државним службеницима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада
Републике Српске, на сједници од 28. марта 2013. године,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА
МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Славољуб Стојановић, дипломирани правник,
разрјешава се дужности секретара у Министарству финан-
сија.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-590/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Срп-
ске, на сједници од 28. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Славољуб Стојановић, дипломирани правник, поста-
вља се за вршиоца дужности секретара у Министарству
финансија Републике Српске, на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-591/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 15. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПРАВНЕ

ПОСЛОВЕ У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Данијела Новаковић, дипломирани правник, поста-
вља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор
за правне послове у Министарству финансија Републике
Српске, на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-585/13 Предсједница
15. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09), члана 18. став. 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и
109/12), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на сједници од 21. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО

1. Проф. др Јања Бојанић именује се за вршиоца
дужности директора ЈЗУ Институт за јавно здравство, на
период до два мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-579/13 Предсједница
21. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а
у вези са Одлуком о начину именовања представника
Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституци-
ју Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
портфеља фондова и начин њиховог поступања (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09),
Влада Републике Српске, на сједници од 28. марта 2013.
године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА “АУРА

ОСИГУРАЊЕ” АД БАЊА ЛУКА

1. Именује се Сњежана Рудић, ЈМБГ 1812972105021, са
пребивалиштем у Бањој Луци, Улица Краља Петра II 34б,
за представника Акцијског фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у Скупштини друштва капитала “Аура осигура-
ње” а.д. Бања Лука.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 9.990 приори-
тетних акција класе А Акцијског фонда Републике Српске
а.д. Бања Лука и исто толико приоритетних акција класе А
Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
(ознака хартије AURO-P-A).

3. Именована је дужна да заступа интересе фонда у
Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у
складу са Упутством о начину поступања представника
Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституци-
ју Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
портфеља фондова.

4. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање
акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-589/13 Предсједница
28. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 72. став 10. Закона о шумама (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 75/08) и члана 69.
ст. 1. и 4. 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 водопри-
вреде д о н о с и

У П У Т С Т В О

О ОБРОЈЧАВАЊУ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

1. Овим упутством прописују се начин и услови оброј-
чавања плочицама шумских дрвних сортимената прије ста-
вљања у промет.

2. Трупци четинара и лишћара (класа Ф, класа Л, труп-
ци за резање од I до III класе, стубови за водове, рудно
дрво, целулозно дрво дужине преко 2 m и огревно дрво
дужине преко 1 m) прије стављања у промет морају бити
обројчени.

3. Шумски дрвни сортименти из тачке 2. овог упутства
обројчавају се на једном видљивом чеоном пресјеку ути-
скивањем плочица са редним бројем.

4. Утиснути бројеви плочице морају бити садржани у
отпремном исказу.

5. Плочице се израђују од материјала отпорног на уда-
ре, одговарајуће еластичности потребне за припијање уз
дрво.

6. Плочица је правоугаоног облика димензија 43 mm ·
27,5 mm. На предњој страни плочице налазе се хватачи за
чекић, а на задњој страни клинови у облику слова епсилон,
као држачи плочице на сортименту.

7. Садржај плочице одређује се према називу шумског
газдинства, и треба да садржи:

- назив привредног друштва, његовог организационог
дијела или јавне установе,

- назив шумског газдинства,

- број серије,

- број плочице и

- ознаку квалитетне класе (сортимента) и заштитни
знак.

7.1. Бројеви плочице су утиснути, петоцифрени су и
почињу од 00001 до 99999 и представљају једну серију.
Заштитни знак је логотип овлашћеног привредног друштва
или јавне установе и утискује се са задње стране плочице.
Пречник логотипа је 12 mm.

8. Боја плочице утврђује се према квалитетним класа-
ма:

- трупци Ф класе ............................бијела боја плочице,

- трупци Л класе ...............................жута боја плочице,

- трупци за резање I кв. класе ........плава боја плочице,

- трупци за резање II кв. класе .....зелена боја плочице,

- трупци за резање III кв. класе ...црвена боја плочице,

- стубови за водове............................црна боја плочице,

- рудно дрво .............................љубичаста боја плочице,

- целулозно дрво (дужине
преко 2 m)......................................сива боја плочице и

- огревно дрво (дужине
преко 1 m)......................................смеђа боја плочице.

9. Евиденција плочице има третман строго зарачунљи-
вих тисканица.

9.1. Преузимање и евидентирање преузетих плочица од
произвођача врши се путем јединственог регистра при-
вредног друштва, у којима се води евиденција преузетих,
издатих, утрошених и враћених (неупотријебљених) пло-
чица.

9.2. Регистар евиденције плочица садржи:

- редни број,

- број серије,

- број плочице,

- датум пријема,

- датум издавања,

- потпис лица које је плочице преузело,

- датум враћених (неупотријебљених) плочица и

- серију и бројеве враћених (неупотријебљених) плочи-
ца.

10. За све оштећене и евентуално изгубљене плочице
записнички се констатују разлози њиховог оштећења и
губљења.

11. Скица плочице за обиљежавање сортимената нала-
зи се у Прилогу овог упутства и чини његов саставни дио.

12. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи
Упутство о обројчавању плочицама шумских дрвних сор-
тимената (“Службени гласник Републике Српске”, број
72/05).

13. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06-1862-2/13
14. марта 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 54. став 1. Закона о шумама (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 75/08) и члана 69. ст.
1. и 3. 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 водопри-
вреде д о н о с и

Н А Р Е Д БУ

О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ШУМА ОД
ШТЕТНОГ ИНСЕКТА ГУБАРА (Lyman tria dis par L.)

1. Ради спречавања штета од губара и ширења губара,
корисник шума у својини Републике Српске и власници
приватних шума дужни су да изврше уништавање јајних
легала инсекта губара у свим шумама.

2. Власници приватних шума вршиће уништавање јајних
легала губара у складу са упутствима стручних радника
ЈПШ “Шуме Републике Српске”, ЈУ националних паркова
“Сутјеска” и “Козара” и АД “Индустријске плантаже”.

3. Поред предузетих мјера прописаних тачком 1. ове
наредбе, ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
дужно је извршити сузбијање губара на најугроженијим
локалитетима у периоду од 1. априла до 30. маја 2013.
године, у складу са упутствима из Прелиминарног извје-
штаја Оперативног тима за сузбијање популације губара на
подручју Републике Српске и потребним мјерама за сузби-
јање.
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4. За спровођење ове наредбе надлежна је Републичка
управа за инспекцијске послове.

5. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи
Наредба о спровођењу мјера заштите шума и биља од
штетног инсекта губара (Lyman tria dis par L.), (“Службени
гласник Републике Српске”, број 103/05).

6. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06-3428/13
4. априла 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГРБАВЦИ, 

ОПШТИНА ГРАДИШКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио
катастарске општине Грбавци, општина Градишка, и то за
катастарске парцеле број 1802, 1803/1, 1803/2 и 1804/2,
укупне површине 19837 м², основан у складу са Законом о
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Грбавци, општина Градишка, за
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта за
катастарске парцеле број 1802, 1803/1, 1803/2 и 1804/2 к.о.
Грбавци, општина Градишка.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.

Број: 21.03/951-1128/12
1. априла 2013. године Директор,
Бања Лука Др Тихомир Глигорић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 1, ОПШТИНА

ГРАДИШКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио
катастарске општине Градишка 1, општина Градишка, и то
за катастарске парцеле број 1463, 1464/1 и 1464/2, укупне
површине 3142 м², основан у складу са Законом о премје-
ру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Градишка 1, општина Градишка,
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта
за парцелу број 944/2 к.о. Козинци, општина Градишка.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.

Број: 21.03/951-1625/12
1. априла 2013. године Директор,
Бања Лука Др Тихомир Глигорић, с.р.
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По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 47. Пра вил ни ка о условима и начину ре ги стра ци је и иден ти фи ка ци ји по ре ских об ве зни ка (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 4/13), По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске, за период 1. фебруар 2013 - 31. март 2013.
године, о б ј а в љ у ј е

ТАБЕЛА 1 - Преглед пореских обвезника који су одјавили јединствени идентификациони број

Р.              ЈИБ Об ве зник                 Ор га ни за ци о на        Да тум од ја ве     Овла шће на ли ца         На зив ста ту са
бр.                                                                            је ди ни ца                                                                          об ве зни ка

1 2 3 4 5                           6                               7

Организациона јединица: Бања Лука

1 4505858160005 СТР “Веки” Бања Лука 1.2.2013. Крчмар Јефто одјављен

2 4508163970005 Улична продаја кокица Бања Лука 1.2.2013. Вучић Миланка одјављен

3 4508169820005 СУР “Јесењин” Бања Лука 4.2.2013. Радонић Александар одјављен

4 4508196390004 СДК, самостални 
предузетник Марјанац 
Ненад Бања Лука 4.2.2013. Марјанац Ненад одјављен

5 4507905170009 СЗР “Наталија” Бања Лука 4.2.2013. Лолић Наталија одјављен

6 4507463480003 СУР “Харфа” Бања Лука 4.2.2013. Ћирић Свјетлана одјављен

7 4504525730002 СР “Понт” Бања Лука 4.2.2013. Фазлић Весна, 
Кисјан Мирко одјављен

8 4400841260000 МП “Компанија Ружичић” Бања Лука 4.2.2013. Ружичић Слободан одјављен

9 4504955660008 “Перетак 2” - Макарић 
(Благоја) Златко, с.п. Бања Лука 7.2.2013. Макарић Златко одјављен

10 4505638040009 СТР “Вицо” Бања Лука 7.2.2013. Ољача Вицо одјављен

11 4505824180007 СТР “Јована” Бања Лука 7.2.2013. Симеунчевић Борка одјављен

12 4506422910005 Јавни превоз Бања Лука 7.2.2013. Кнежевић Остоја одјављен
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13 4508180390004 СУ-ТР “City food” Бања Лука 7.2.2013. Божић Аријана одјављен

14 4508420530003 “Mbook” - Бојић (Зоран) 
Милан, с.п. Бања Лука 7.2.2013. Бојић Милан одјављен

15 4505970590004 СЗР “Алтер его” Бања Лука 12.2.2013. Павловић Славица одјављен

16 4506321560003 СТР “Дадо” Бања Лука 12.2.2013. Чавић Рада одјављен

17 4506604600001 Самостална занатско-
трговинска радња “V & T” Бања Лука 12.2.2013. Милојевић Тања одјављен

18 4508085640001 СУР “Леон доро” Бања Лука 12.2.2013. Ивандић Бојан одјављен

19 4504749410003 СТР “Игор” Бања Лука 13.2.2013. Драгојевић Мира одјављен

20 4505329840009 СТР “Бутик-Олимп” Бања Лука 14.2.2013. Бранковић Живка одјављен

21 4506849890005 СТР “Classen” Бања Лука 14.2.2013. Билбија Бојан одјављен

22 4507938690008 СУР “Beckham” Бања Лука 14.2.2013. Јоргачевић Зорка одјављен

23 4504526620006 СЗР Фризерски салон 
“Каћа” Бања Лука 15.2.2013. Пантелић Биљана одјављен

24 4400943690009 ДОО “Астра” Бања Лука 15.2.2013. Гламочић Синиша одјављен

25 4940083570005 “Ludwig Pfeiffer Hoch - 
und Tiefbau GmbH & Co. 
KG” - Пословна јединица 
“Ludwig Pfeiffer” Бања 
Лука Бања Лука 19.2.2013. Дурић Славиша одјављен

26 4508186910000 СУР “D&D” Бања Лука 21.2.2013. Вукелић Дарко одјављен

27 4508302920000 “Омега”, Кантар 
Биљана, с.п. Бања Лука 21.2.2013. Кантар Биљана одјављен

28 4507046370009 СЗТР “Свјежа пилетина 
МБ” Бања Лука 21.2.2013. Ковачевић Бранкица одјављен

29 4506646600001 СТ-УР “Мима” Бања Лука 21.2.2013. Јакишић Анђа одјављен

30 4502545850001 СТР “Сања” Бања Лука 21.2.2013. Шућур Сања одјављен

31 4502351140003 “Гранд” - Грабљић Зоран, 
с.п. Бања Лука 22.2.2013. Грабљић Зоран одјављен

32 4504562340001 СУР “ДДО” Бања Лука 22.2.2013. Савић Данијела одјављен

33 4505370640008 СУР “Pizza servis 
Donatello” Бања Лука 22.2.2013. Цветић Дијана одјављен

34 4508087850003 СУР “Пахуљица” Бања Лука 27.2.2013. Предојевић Јагода одјављен

35 4507148290000 СЗТР “Никола” Бања Лука 27.2.2013. Кевац Адела одјављен

36 4507673880004 СТР “Monte-Carlo forever” Бања Лука 27.2.2013. Чича Зоран одјављен

37 4507895940005 “Центар за његу лица и 
тијела Савић”, Савић 
Сузана, с.п. Бања Лука 27.2.2013. Савић Сузана одјављен

38 4502601600005 СЗТР “Атеље Чађо” Бања Лука 27.2.2013. Чађо Славица одјављен

39 4504764480000 Амбуланта “Mediccare-1” Бања Лука 27.2.2013. Грбић Чедо одјављен

40 4502667960002 СТР “Мери” Бања Лука 27.2.2013. Гузијан Мерима одјављен

41 4502349240009 Самостални привредник Бања Лука 27.2.2013. Бабић Горан одјављен

42 4502391010005 Ауто-превозник Бања Лука 28.2.2013. Врљановић Саво одјављен

43 4505094510006 СТР “АС” Бања Лука 28.2.2013. Кончар Драгица одјављен

44 4506487610009 СД “Piramida konsalting” Бања Лука 1.3.2013. Барош Владимир одјављен

45 4505200990004 СЗР “К2-пласт” Бања Лука 1.3.2013. Бисерчић Горан одјављен

46 4402284970000 ДОО “Дом-пројект” - ЛП Бања Лука 1.3.2013. Мрђа Горан одјављен

47 4506332330000 СТР “Ива” Бања Лука 1.3.2013. Стијаковић Стојанка одјављен

48 4401689400000 ДОО “Aucris” Бања Лука 1.3.2013. Дробац Мићо одјављен

49 4502324840001 СТР “Катарина” - ИПП Бања Лука 1.3.2013. Здравковић Небојша одјављен

50 4400897560006 ДОО “Невибо” Бања Лука 1.3.2013. Шиканић Недељко одјављен

51 4400957210000 ДОО “Ди Ти Комерц” Бања Лука 1.3.2013. Милашиновић Миломир одјављен

52 4400809610007 ДОО “Тргометал” Бања Лука 1.3.2013. Мацановић Јован одјављен

53 4401570690000 Друштво за управљање 
инвестиционим 
фондовима “ВБ интер 
инвест” а.д. Бања Лука 1.3.2013. Николић Гордана одјављен

54 4401665050008 ДОО “Албина” Бања Лука 4.3.2013. Новаковић Зора одјављен

55 4402773400003 “ЛМГ-НЕТ” ДОО Бања Лука 4.3.2013. Михајловић Мирослав одјављен

56 4402863650009 “Абрам” ДОО Бања Лука 4.3.2013. Абрамовић Радоје одјављен

57 4502338710003 СУР “Оникс” Бања Лука 5.3.2013. Бибић Ернест одјављен
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58 4403079230008 “Велдос БХ” д.о.о. за Will Marija, 
посредовање и трговину, Павлин Станислав, 
Бања Лука Бања Лука 6.3.2013. Гењац Аднан одјављен

59 4508444710002 “Миг 21” - Анчић 
Синиша, с.п. Бања Лука 7.3.2013. Анчић Синиша одјављен

60 4502661920009 СР “Contabile” Бања Лука 7.3.2013. Клиндић Санда одјављен

61 4505571460008 СОД “Бирорачун” Бања Лука 11.3.2013. Врховац Бранкица одјављен

62 4402919460003 Друштво за трговину и 
пружање услуга у 
информационим 
технологијама “Симитек” 
ДОО Бања Лука 11.3.2013. Симић Сенка одјављен

63 4402843110008 “БНК монт” д.о.о. Бања Лука 11.3.2013. Блаженовић Милорад, 
Николић Бране одјављен

64 4507029440001 СТР “D.Y.” (ДиЏеј) Бања Лука 12.3.2013. Радуљ Слободан одјављен

65 4507886010003 СУР “Кружни ток” Бања Лука 13.3.2013. Вишекруна Сања одјављен

66 4502349910004 СТР “Нада” Бања Лука 13.3.2013. Чекић Миленко одјављен

67 4400944070004 Јавна установа Књижевна 
задруга Бања Лука 13.3.2013. Цвијановић Наташа одјављен

68 4502390550006 Самостални привредник 
Перица Милојевић Бања Лука 14.3.2013. Милојевић Перица одјављен

69 4400978480007 Агенција за лекове РС Бања Лука 14.3.2013. Роквић Петар одјављен

70 4400966980004 ДОО “Кристалшпед” Бања Лука 14.3.2013. Чеко Сојка одјављен

71 4401557160000 “Тоза-пром” д.о.о. Бања Лука 14.3.2013. Тодоровић Недељко одјављен

72 4402418680003 ДОО “Димитријевић 
меркур”, предмет бр. 
44.982/06 Бања Лука 14.3.2013. Димитријевић Никша одјављен

73 4403271420007 “Зора-БЛ” д.о.о. за 
трговину и услуге 
Бања Лука Бања Лука 14.3.2013. Вуковић Драган одјављен

74 4403151010000 Comodo, трговина, 
производња и услуге 
д.о.о. Бања Лука Бања Лука 15.3.2013. Стојчевић Драшко одјављен

75 4506700660007 СУР “Лав” Бања Лука 15.3.2013. Иванић Средоје одјављен

76 4507898530002 СЗР “Галеа” Бања Лука 18.3.2013. Прерад Маја одјављен

77 4505331580006 “Extra moda”, Здравковић 
Божана, с.п. Бања Лука 18.3.2013. Здравковић Божана одјављен

78 4400863150003 ДОО “Милдори” Бања Лука 18.3.2013. Козомара Тривун одјављен

79 4502612120005 СР “NGC Swordfish” Бања Лука 19.3.2013. Вукашиновић Бранислав одјављен

80 4502551150003 СУР “Нинон” Бања Лука 19.3.2013. Шевер Маринко одјављен

81 4504792690001 СОТД “Зоки” Бања Лука 19.3.2013. Драгољић Зоран одјављен

82 4504426080004 СЗР “Рада” Бања Лука 19.3.2013. Савић Радмила одјављен

83 4508253700007 “Бум” - Крндија 
Татјана, с.п. Бања Лука 19.3.2013. Крндија Татјана одјављен

84 4507653770008 СТР “Тима” Бања Лука 19.3.2013. Мијатовић Љубица одјављен

85 4502639240002 СУР “Оги” Бања Лука 25.3.2013. Ћирић Огњен одјављен

86 4502232990007 СУР “Рашо” Бања Лука 25.3.2013. Шолаја Светлана, 
Шолаја Станислав одјављен

87 4502757790009 СТР “Дадо” Бања Лука 26.3.2013. Јовић Милка одјављен

88 4508288670003 “Сервис клима Крнета”, 
Крнета (Божидар) 
Мирослав, с.п. Бања Лука 26.3.2013. Крнета Мирослав одјављен

89 4508213150004 “Ауто-елекс”, самостални 
предузетник Ступар 
(Милан) Зоран Бања Лука 26.3.2013. Ступар Зоран одјављен

90 4507163920001 СЗР “ Гала “ Бања Лука 26.3.2013. Микић Јока одјављен

91 4504757190004 СОД “Ведран коп” Бања Лука 27.3.2013. Радоњић Раде одјављен

92 4402110470008 ДОО “BYT telcom” Бања Лука 29.3.2013. Јаначковић Мирјана одјављен

93 4402675220005 “Студио Лара” д.о.о. Бања Лука 29.3.2013. Турић Жељка одјављен

94 4503892860005 СЗР “Муња” Бања Лука 29.3.2013. Савић Ранко одјављен

95 4402723210009 “Sprinter logistic” д.о.о. Бања Лука 29.3.2013. Аничић Дубравка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 95.
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Организациона јединица: Берковићи

96 4401945920008 “Премиер плус” д.о.о. 
у стечају Берковићи 18.2.2013. Илић Славко одјављен

97 4507072450002 СТР “Берковићи”, вл. 
Ћупина Раденка, 
Берковићи Берковићи 26.3.2013. Ћупина Раденка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Берковићи: 2.

Организациона јединица: Бијељина

98 4402338650006 “Jahorina leasing” д.о.о. Мијатовић Славиша, 
Бијељина Бијељина 1.2.2013. Ристановић Душан одјављен

99 4501111210008 СТР “Радикић” 
Бијељина Бијељина 5.2.2013. Радикић Родољуб одјављен

100 4506989040001 Самостална трговинска 
радња “Dartex jeans” - 
Бијељина Бијељина 5.2.2013. Стојановић Миланко одјављен

101 4507582570002 Самостална угоститељска 
радња, Кафе-бар “E caffe” 
- Бијељина Бијељина 5.2.2013. Пејчић Мирјана одјављен

102 4402203480003 “Future management Перо, Јеленко Мићић, 
group” д.о.о. Дворови Бијељина 8.2.2013. Ристановић Душан одјављен

103 4400250730007 “ДММ”, Горњи Ливопољац Предраг, 
Магнојевић бб Бијељина 11.2.2013. Матић Небојша одјављен

104 4402205420008 “Sit computers” д.о.о. Томић Дејан, 
Бијељина Бијељина 11.2.2013. Ристановић Душан одјављен

105 4401902870007 “Tehno BN” д.о.о. 
Бијељина Бијељина 11.2.2013. Цвијетић Зоран одјављен

106 4403004220007 “Pin company” д.о.о. Тољ Предраг, 
Бијељина Бијељина 11.2.2013. Ристановић Душан одјављен

107 4402022930007 ДОО “Семиз” Јања Бијељина 13.2.2013. Баћевац Емир, 
Цвијетић Зоран одјављен

108 4501256960005 СТР “Драмил” 
Бијељина Бијељина 22.2.2013. Шкорић Љиљана одјављен

109 4501295510009 СТР “Сфинга” 
Бијељина Бијељина 25.2.2013. Роснић Милан одјављен

110 4501318230009 СТР “Пирамида” 
Бијељина Бијељина 28.2.2013. Панић Пано одјављен

111 4501305680005 Амбуланта опште 
стоматологије “Слободан 
др Јовичић” Бијељина Бијељина 28.2.2013. Јовичић Слободан одјављен

112 4501121870006 Агенција за интелектеалне 
услу. “Балкан ИМС” 
Бијељина Бијељина 28.2.2013. Ђурић Вања одјављен

113 4501141120003 Адвокат Бијељина 28.2.2013. Крунић Жико одјављен

114 4501161820001 СТР “Наташа”, радња Новаковић Бранка, 
број 2 - Бијељина Бијељина 1.3.2013. Пљуцић Јасенка одјављен

115 4400315880001 “Електро-машинска 
монтажа” д.о.о. Бијељина Бијељина 1.3.2013. Савић Зоран одјављен

116 4402867300002 Предузеће за унутрашњу 
и спољну трговину и 
услуге “Sweet home” Ристановић Душан - 
д.о.о. Бијељина Бијељина 1.3.2013. ликвидациони управник одјављен

117 4403249170005 Здравствена установа 
Стоматолошка амбуланта Драгић Едина, 
“Др Драгић” Бијељина Бијељина 4.3.2013. Цвијетић Зоран одјављен

118 4501002510000 Амбуланта опште 
стоматологије “Гардијан” Бијељина 6.3.2013. Гардијан Сретко одјављен

119 4507357610003 Самостална трговинска 
радња “МС” - Бијељина Бијељина 13.3.2013. Гатаревић Споменка одјављен

120 4507362700002 Самостална трговинска 
радња “Ауто-отпад 
Крстић” - Амајлије Бијељина 13.3.2013. Крстић Роса одјављен

121 4501222630006 СТР “М-С-Пластика” 
Бијељина Бијељина 13.3.2013. Торомановић Миладин одјављен

122 4400436670004 “8. април” д.о.о. Бијељина Бијељина 18.3.2013. Ристановић Душан, 
Ристановић Младен, 
Цвијетић Зоран одјављен
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123 4400377300001 Друштво са ограниченом 
одговорношћу “Маса- Арсенић Спасоје, 
пром” Бијељина Бијељина 20.3.2013. Цвијетић Зоран одјављен

124 4507134580005 Самостална трговинска 
радња “Еуро стил МК” 
Бијељина Бијељина 21.3.2013. Кривокућа Гроздана одјављен

125 4505977760002 СТР “Весна” Бијељина - 
радња бр. 3 Бијељина 26.3.2013. Убипариповић Весна одјављен

126 4402868960006 ДОО “YTO machinery” 
Бијељина Бијељина 26.3.2013. Ерић Миодраг одјављен

127 4507420590000 Самостална трговинска 
радња “Весна” - радња 
бр. 4. - Бијељина Бијељина 27.3.2013. Убипариповић Весна одјављен

128 4505145440008 СТР “Весна” Бијељина 
- радња бр. 2 Бијељина 27.3.2013. Убипариповић Весна одјављен

129 4400358690001 “Мој дом” д.о.о. 
Бијељина Бијељина 27.3.2013. Ристановић Душан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бијељина: 32.

Организациона јединица: Братунац

130 4400578620004 ДОО “Рајловац - метал” Братунац 5.2.2013. Лемез Александар одјављен

131 4401783170000 ЈОДП НИРД 
“Наша ријеч” Братунац 5.2.2013. Петровић Слободан одјављен

132 4500834200004 СТР “Свјетлост” Братунац 8.2.2013. Станојевић Јованка одјављен

133 4500862750001 СУР “Слобода” Братунац 8.2.2013. Шејић Вера одјављен

134 4507838390007 Самостална угоститељска 
радња “Барон” Братунац 8.2.2013. Калајџић Свјетлана одјављен

135 4506551560002 Фарма “Милк” Братунац 7.3.2013. Мехмедовић Мухамед одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Братунац: 6.

Организациона јединица: Брод

136 4500509800003 СТР покретни сто 
“Јелена” Брод 26.2.2013. Ракић Јелена одјављен

137 4500515790001 СТР покретни сто 
“Госпава” Брод 26.2.2013. Ћерић Госпава одјављен

138 4400135470000 ДОО “Vitol Bosnia” Брод 26.2.2013. Gerardus Jadobus одјављен

139 4400137500003 ДОО “Мићко-трејд” Брод 5.3.2013. Триво Пиваш одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Брод: 4.

Организациона јединица: Гацко

140 4508308450005 Угоститељска радња, 
роштиница/ћевабџиница 
“Херц 2” Гацко 28.2.2013. Шупић Момир одјављен

141 4508054680005 Трговинска радња Салон 
намјештаја “Див” Гацко 13.3.2013. Зиројевић Веселин одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Гацко: 2.

Организациона јединица: Градишка

142 4502956560004 СЗР “World games-SB” Градишка 12.2.2013. Кљаић Здравко одјављен

143 4502953460009 Промет робе на мало, 
тезга XXXIX-3 Градишка 14.2.2013. Сарајлић Стојан одјављен

144 4502980190005 “Рио”, с.п. Дејан 
Станишљевић Градишка 15.2.2013. Станишљевић Дејан одјављен

145 4506624890006 Ауто-превозник Градишка 15.2.2013. Берић Небојша одјављен

146 4502903360003 СТР “Lorien” Градишка 22.2.2013. Пушкар Јелка одјављен

147 4502941450008 СТР “Слађана” Градишка 22.2.2013. Малешевић Михајло одјављен

148 4505339640008 “Krem cafe” Градишка 5.3.2013. Раковић Санела одјављен

149 4506215370009 Промет робе на мало на 
тезги број: VIII-6 Градишка 5.3.2013. Вукелић Вукосава одјављен

150 4506883050008 “Flash”, с.п. Ћеман Зекија Градишка 5.3.2013. Ћеман Зекија одјављен

151 4506792680009 СТР “Багатела” Градишка 5.3.2013. Манојловић Данијела одјављен

152 4507022270003 Промет робе на мало 
са тезги број: XXV-4 и 
XXV-5 Градишка 5.3.2013. Станивук Берић Слађана одјављен

153 4507510150009 “Coffee time” Градишка 5.3.2013. Макитан Милан, 
Тодоровић Богдан одјављен

154 4508204910004 “Face” Градишка 5.3.2013. Кнежевић Стојанка одјављен
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155 4403208730004 Друштво с ограниченом 
одговорношћу “Гребенар” 
Нова Топола Градишка 12.3.2013. Трбић Ристо одјављен

156 4507846060008 “МГ” Градишка 13.3.2013. Голуб Миладин одјављен

157 4505176590008 Промет робе на мало 
на тезги број: II-12 Градишка 13.3.2013. Каракаш Игор одјављен

158 4502916850000 СЗР “Русија” Градишка 13.3.2013. Вицановић Предраг одјављен

159 4401091450002 ДОО “Делтамедик” Градишка 13.3.2013. Суботић Мирјана, 
Суботић Владимир, 
Суботић Живко одјављен

160 4401101190004 “Lunis trade” д.о.о. 
Градишка, Предузеће за 
трговину и услуге-
поступак ликвидације Градишка 14.3.2013. Вулић Ранко одјављен

161 4502964740003 СЗР Занатска столарска 
радња Градишка 20.3.2013. Халиловић Џемал одјављен

162 4506066860006 Самостална занатска 
радња “Грађевина 
Полетан” Градишка 21.3.2013. Полетан Радован одјављен

163 4402119180002 ДОО “Виадукт-минерал” Градишка 21.3.2013. Трбић Ристо одјављен

164 4502959150001 Промет робе на мало, 
тезга XXXIII-2 Градишка 21.3.2013. Вујић Вања одјављен

165 4401049170008 ДОО “Тео-Д” Градишка 21.3.2013. Бараковић Доста одјављен

166 4502882180000 СТР “Срна” Градишка 21.3.2013. Шврака Милена одјављен

167 4402802350002 “Грудић”, Градишка, 
друштво са ограниченом 
одговорношћу за 
грађевинарство, трговину 
и услуге Градишка 22.3.2013. Берак Винко одјављен

168 4403043470002 Услужно трговачко 
предузеће “Ledago 
company” д.о.о. Градишка Станишљевић 
- закљ. пост. ликвидације Градишка 22.3.2013. Адела-Елена одјављен

169 4402669250008 “Комисион 2Б”, Градишка, 
друштво са ограниченом 
одговорношћу за 
производњу, промет и 
услуге-ликвидациони 
поступак Градишка 22.3.2013. Вуруна Вида одјављен

170 4508042240000 “Conti +” Градишка 25.3.2013. Баштинац Милорад одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Градишка: 29.

Организациона јединица: Дервента

171 4400162870001 “Укрина” АД - у Ђурђевић Владо, 
ликвидацији Дервента 22.2.2013. Наградић Милкан одјављен

172 4506716660007 Јавни превоз Дервента 5.3.2013. Ђураш Марко одјављен

173 4508130020001 СУР “Fenix” Дервента 14.3.2013. Микеревић Јово одјављен

174 4500589720005 СЗР “Леми” Дервента 14.3.2013. Васић Миле одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Дервента: 4.

Организациона јединица: Добој

175 4506659500006 СУР - ресторан “Вал” Добој 11.2.2013. Мићић Миленко одјављен

176 4400001940000 Виша техничка школа Добој 19.2.2013. Ђурђевић Лазо одјављен

177 4402622020004 Друштво са ограниченом 
одговорношћу за 
трговину и услуге д.о.о. 
“Metal-inox” Добој 19.2.2013. Продић Драган одјављен

178 4402580860007 “Агротехна-Радоњић” 
предузеће за производњу 
и трговину д.о.о. 
Кладари -Добој Добој 19.2.2013. Ђурђевић Лазо одјављен

179 4506935110004 Самостална занатска 
радња “B@design” Добој 1.3.2013. Граховац Диана одјављен

180 4500241210003 СЗ Молерско фарб. 
радња “Еуромонт” Добој 21.3.2013. Мастиловић Зоран одјављен

181 4506646190008 СУР објекат брзе хране 
“Lucky” Добој 22.3.2013. Китић Душко одјављен
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182 4500334730007 СТР Бутик “Крин” Добој 27.3.2013. Игњатовић Јованка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Добој: 8.

Организациона јединица: Зворник

183 4505113160003 УР Ресторан финих 
пецива “Крости” Зворник 1.2.2013. Зекић Весна одјављен

184 4506191840009 Салон забавних игара 
“Вегас” Зворник 1.2.2013. Ђурић Мирко одјављен

185 4506415110001 ТР “Калимеро” Зворник 1.2.2013. Ђурић Бранко одјављен

186 4506427390000 Мушки и женски 
фризерски салон “Мила” Зворник 14.2.2013. Савић Милева одјављен

187 4500732460001 СТР “Весна” Зворник 27.2.2013. Мићић Бошко одјављен

188 4507995060002 Салон вјенчаница “Bella” Зворник 28.2.2013. Шиник Славица одјављен

189 4508217060000 Трговинска радња “Бим” Зворник 5.3.2013. Астаревић Јелица одјављен

190 4400232910006 ДОО “Град-мат” - у 
ликвидацији Зворник 15.3.2013. Радојчић Владан одјављен

191 4400258550008 ДОО “Energo team” - у 
ликвидацији Зворник 15.3.2013. Палимеш Славко одјављен

192 4403277620008 “Bogatt” друштво са 
ограниченом одговорношћу 
за трговину, услуге и 
производњу Зворник 15.3.2013. Gattringer Heinrich одјављен

193 4507923660005 Угоститељска радња 
“Арт” Зворник 25.3.2013. Радић Сузана одјављен

194 4506855430008 Трговинска радња 
“MI&MI” Зворник 25.3.2013. Драгић Ђуро одјављен

195 4500783700007 СТР “Дуња” Зворник 25.3.2013. Мујановић Мевлудин одјављен

196 4500783610008 Клуб видео-игара 
“Токата” Зворник 27.3.2013. Скала Душан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Зворник: 14.

Организациона јединица: Источна Илиџа

197 4501573930006 Самостална занатска 
радња “Бића” Источна Илиџа 4.3.2013. Шиљ Боро одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источна Илиџа: 1.

Организациона јединица: Источно Сарајево

198 4508237250000 Самостална занатска 
радња “Екологија” Источно Сарајево 18.2.2013. Бандука Свјетлана одјављен

199 4507425390009 Самостална трговинска 
радња “Камелија” Источно Сарајево 18.2.2013. Тепавчевић Александар одјављен

200 4501509840001 СТР “Весна” Источно Сарајево 18.2.2013. Лубура Веса и Владо одјављен

201 4400555250005 СО Српско Ново 
Сарајево Источно Сарајево 27.2.2013. Васковић Раде одјављен

202 4400557200005 Синдикат Општине 
С. Илиџа Источно Сарајево 27.2.2013. Жутковић Миливоје одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источно Сарајево: 5.

Организациона јединица: Кнежево

203 4503008200005 СУР “Радиша” Кнежево 11.3.2013. Бунић Ново одјављен

204 4503014270007 СЗР “Голд” Кнежево 20.3.2013. Ђурић Зорица одјављен

205 4508127820005 СТР Бутик “Цеца” Кнежево 27.3.2013. Ђурић Зорица одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Кнежево: 3.

Организациона јединица: Козарска Дубица

206 4508188610003 Самостални предузетник 
Савић Стојанка, вл. 
Рачуноводствене агенције 
“Тагос плус” Козарска 
Дубица Козарска Дубица 20.2.2013. Савић Стојанка одјављен

207 4507693640000 Ветеринарска амбуланта 
са апотеком “Veterinary 
medicine”, вл. Милић 
Драган Козарска Дубица 18.3.2013. Милић Драган одјављен

208 4502092020002 СТР “Мрђа” Козарска Дубица 18.3.2013. Лукач Желимира одјављен

209 4502020970006 СТР “Шврћо” Козарска Дубица 18.3.2013. Скробић Бојан одјављен

210 4505836600001 Продавница киоск 
“Алфа” Козарска Дубица 18.3.2013. Голић Далибор одјављен
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211 4502084350001 Стоматолошка 
ординација “Виталис” Козарска Дубица 19.3.2013. Вученовић Жељко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Козарска Дубица: 6.

Организациона јединица: Котор Варош

212 4508402800001 ДР “Пламен” Котор Варош 25.2.2013. Момић Владимир одјављен

213 4508041190009 СТР бутик “Афродита” Котор Варош 25.2.2013. Смајловић Ениса одјављен

214 4507571960003 СЗР козметички салон 
“Extravaganzza” Котор Варош 13.3.2013. Вученовић Александар одјављен

215 4401123750003 ДОО “Амал” Котор Варош 17.3.2013. Фифић Амир одјављен

216 4508160280008 Такси-превоз Котор Варош 27.3.2013. Керезовић Миломир одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Котор Варош: 5.

Организациона јединица: Лакташи

217 4508129950003 Предузетничка 
трговинско услужна 
радња “Никола” Лакташи 4.2.2013. Турковић Јелица одјављен

218 4508053010006 Трговинска радња 
“Киви” Лакташи 4.2.2013. Пашић-Ружичић Љиљана одјављен

219 4508361340009 Угоститељска радња 
“Гаваљо”, вл. Вујмиловић 
Ален, с.п. Лакташи Лакташи 4.2.2013. Вујмиловић Ален одјављен

220 4503058480009 Ауто-превозник Лакташи 4.2.2013. Ћорда Чедо одјављен

221 4505917190002 ПТР “М и М” Лакташи 4.2.2013. Руњо Далибор одјављен

222 4503056430004 Самостална услужна 
радња “Хидран” Лакташи 11.2.2013. Поповић Милорад одјављен

223 4503060890001 Домаћа радиност Лакташи 18.2.2013. Аћимовић Бранислав одјављен

224 4505561660009 ПУР “Печењара Рале” Лакташи 18.2.2013. Чајић Ратко одјављен

225 4503112520003 Предузетничка трговинска 
радња “Маркет-Д” Лакташи 20.2.2013. Сандић Добрила одјављен

226 4508123240004 ПР Ауто-праона “Сара” Лакташи 1.3.2013. Зекановић Бранко одјављен

227 4507998590002 ПТР “Алфа” Лакташи 1.3.2013. Личина Срђан одјављен

228 4507248670004 ПЗПТР “С и Г” Лакташи 1.3.2013. Руњо Далибор одјављен

229 4505986910009 ТР “Кала” Лакташи 1.3.2013. Момчиловић Мирјана одјављен

230 4505361810006 Предузетничка 
водоинсталатерска радња 
“Василић” Лакташи 1.3.2013. Василић Златко одјављен

231 4402002310002 ДОО “MG-mix” - 
стечајни поступак Лакташи 1.3.2013. Божичић Горан одјављен

232 4401148820006 ДОО “Лапац-транс” - 
ликвидациони поступак Лакташи 7.3.2013. Лапац Милан одјављен

233 4508013570009 ПУТР “Studio Bella” Лакташи 11.3.2013. Ратковић Оливера одјављен

234 4507665780009 ПЗР “МД клима” Лакташи 13.3.2013. Копрена Дајана одјављен

235 4507428220007 ПЗР “Ауто-сервис - Гаги” Лакташи 13.3.2013. Стојисављевић Драган одјављен

236 4503050660008 СТР “Либела М” Лакташи 13.3.2013. Листеш Миодраг одјављен

237 4401775310005 ДОО “II-AG-Ceto”- 
ликвидациони поступак Лакташи 14.3.2013. Ћетојевић Драгољуб, 

Малкић Крстан одјављен

238 4506093750000 ПУР Ресторан финих 
пецива “Пиколо” Лакташи 15.3.2013. Крчмар Богдана одјављен

239 4503092230003 СТР “Марина” Лакташи 15.3.2013. Репајић Милева одјављен

240 4503087400006 Стоматолошка ординација 
“Проденс” Лакташи 15.3.2013. Илић Ениса одјављен

241 4503081030002 Ауто-школа “Сигма” Лакташи 21.3.2013. Бајић Ненад одјављен

242 4401158200006 ДОО “Минаква транс” - 
стечајни поступак Лакташи 22.3.2013. Станивуковић Веселко одјављен

243 4504090820004 СА “Coadent” Лакташи 28.3.2013. Станковић Александар одјављен

244 4507474330003 ПУР Кафе-бар 
“Бар - код” Лакташи 28.3.2013. Васић Марко одјављен

245 4508029650002 Агенција за некретнине 
“ДНТ визија” Лакташи 28.3.2013. Кондић Саша одјављен

246 4401606800001 ДОО “Spain export” - 
стечајни поступак Лакташи 29.3.2013. Шушњар Крстина одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лакташи: 30.
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Организациона јединица: Љубиње

247 4505318130000 СТР “Lucky” Љубиње 27.3.2013. Вукосав Жељана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Љубиње: 1.

Организациона јединица: Милићи

248 4505926000003 Самост. трговинска радња 
- продавница “Верица” Милићи 19.2.2013. Ковачевић Здравко одјављен

249 4507714740000 Самосталана угоститељска 
радња - Грил “Путник” Милићи 19.2.2013. Маџаревић Младен одјављен

250 4506714450005 “Drina security” агенција Милићи 19.3.2013. Аврамовић Свето одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Милићи: 3.

Организациона јединица: Мркоњић Град

251 4508348590004 Јавни превозник Љубоја 
Драган Мркоњић Град 6.2.2013. Љубоја Драган одјављен

252 4503194740006 СОТД “Код Маре” Мркоњић Град 20.2.2013. Врбљанац Мара одјављен

253 4506205570000 Самостална занатска 
радња “Стил” Мркоњић Град 22.2.2013. Грбић Александар одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Мркоњић Град: 3.

Организациона јединица: Невесиње

254 4503721200007 Кафе бар “Бајо” Невесиње 19.2.2013. Џелетовић Благоје одјављен

255 4507432840001 ЗР Млин “Лакета” Невесиње 28.2.2013. Лакета Јадранка одјављен

256 4503727310009 СТР “Орион” Невесиње 25.3.2013. Савић Мирјана одјављен

257 4508551630003 ЗТР “Свеник”, с.п. 
Топаловић Драго Невесиње 27.3.2013. Топаловић Драго одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Невесиње: 4.

Организациона јединица: Нови Град

258 4504309870002 СТР “Мира” Нови Град 13.2.2013. Јањетовић Мирјана одјављен

259 4401499020006 ЈСП “Нови стан” Нови Град 14.2.2013. Винчић Данко одјављен

260 4401488920005 ДОО “B.P.I. Metalli” Нови Град 14.2.2013. Винчић Данко одјављен

261 4400762630004 ЗЗ “Агићи” Нови Град 14.2.2013. Винчић Данко одјављен

262 4400758950002 АД “Ада” трговина и 
угоститељство Нови Град 14.2.2013. Гојић Мирко одјављен

263 4402985410009 Друштво са ограниченом 
одговорношћу за превоз 
и трговину “Ђурић - 
транспорт” д.о.о. Нови 
Град Нови Град 14.2.2013. Стокић Мирко одјављен

264 4506579060005 Кафе-бар “Сунце” Нови Град 18.2.2013. Гајић Марина одјављен

265 4502181980001 Кафе сластичарна “Мепс” Нови Град 18.2.2013. Решић Абдулах одјављен

266 4504904320008 СТР “Багатела” Нови Град 1.3.2013. Мршић Марина одјављен

267 4506865660001 СТР “4 М” Нови Град 1.3.2013. Мамлић Милена одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Нови Град: 10.

Организациона јединица: Пале

268 4403535690008 Заједница етажних 
власника стамбене 
зграде Пале, 
Светосавска 16 Пале 25.2.2013. Новаковић Драгана одјављен

269 4403536150007 Заједница етажних 
власника, Пале, 
Николе Тесле 14 Пале 25.2.2013. Удовичић Синиша одјављен

270 4400572850008 ДОО “Коле-ДБ”, у стечају Пале 25.2.2013. Ковачевић Драгиша одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пале: 3.

Организациона јединица: Пелагићево

271 4501401990007 СУР “Бармен” Пелагићево 7.2.2013. Лазаревић Ђоко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пелагићево: 1.

Организациона јединица: Приједор

272 4402727550009 Грађевинско, услужно, 
трговинско друштво 
“БНВ градња” д.о.о. Приједор 13.2.2013. Племић Никола одјављен

273 4400687080001 АД “Конфекција Борац” 
у стечају Приједор 13.2.2013. Племић Никола одјављен

274 4400709660007 ДОО “Палеж” - у стечају Приједор 13.2.2013. Драгић Милован одјављен
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275 4400692750007 ЗЗ “Новоградња” Приједор 13.2.2013. Марин Бранко одјављен

276 4401932270004 ДОО “Блик-хем” Приједор 13.2.2013. Бера Драган одјављен

277 4402638370005 Друштво за трговину, 
производњу и услуге, Кнежевић Душан, 
export-import “Scandinavia Окић Хајрудин, 
Tex-Rocky” д.о.о. Приједор 13.2.2013. Халиловић Сувада одјављен

278 4501966230006 Апотека “Вива” Приједор 22.2.2013. Дабић Илинка одјављен

279 4400705080006 ДОО “Шипка” Приједор 25.2.2013. Шипка Милош одјављен

280 4402267020006 ДОО “Терапонт” Приједор 25.2.2013. Прпош Томислав одјављен

281 4507017270003 Трговачка радња 
“Co-co” Приједор 6.3.2013. Крагуљ Јадранка одјављен

282 4504819300006 СТР “Columbia” Приједор 11.3.2013. Ритан Дубравка одјављен

283 4508078860004 Угоститељска радња 
“Градска пивница код 
Мађарице” Приједор 13.3.2013. Гојић Миленко одјављен

284 4502005070007 Специјалистичка 
педијатријска 
амбуланта са 
ултразвуком 
“Сономед” Приједор 14.3.2013. Готвалд Вјекослав одјављен

285 4400708420002 ДОО “Sigma-co” 
- у стечају Приједор 25.3.2013. Ђукић Вељко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Приједор: 14.

Организациона јединица: Прњавор

286 4503246560001 СЗР “Брко” Прњавор 5.2.2013. Ђекић Радомир одјављен

287 4504187820009 Апотека “Здравље” Прњавор 5.2.2013. Сувајац Зденка одјављен

288 4505839020006 СТР “Деми” Прњавор 5.2.2013. Вуковић Гојко одјављен

289 4506752970004 Самостална трговачка 
радња “Мујанић” Прњавор 7.2.2013. Мујанић Изет одјављен

290 4506638330003 Самостална трговачка 
радња “A&D” Прњавор 15.2.2013. Кесић Анђелка одјављен

291 4503246720009 СЗР “Ужар-ременар” Прњавор 20.2.2013. Душанић Младен одјављен

292 4401220950009 “Луна монт” ДОО за 
трговину и 
грађевинарство Прњавор 28.2.2013. Јанковић Жарко одјављен

293 4503203670008 СТР “Липа” Прњавор 28.2.2013. Прерадовић Богдана одјављен

294 4505374390006 СЗР Јуфкарска радња 
“Томић” Прњавор 28.2.2013. Томић Сања одјављен

295 4506947120005 Самостална трговачка 
радња “Time out” Прњавор 21.3.2013. Живанић Боро одјављен

296 4507420320002 Самостална занатско-
трговачка радња - 
Ауто-сервис “Безик” Прњавор 22.3.2013. Безик Златко одјављен

297 4507590830005 Самостална занатска 
радња “Фото Бабић” Прњавор 22.3.2013. Бабић Драгана одјављен

298 4507927730008 Самостална трговачка 
радња Ауто-дијелови 
“Quattro” Прњавор 22.3.2013. Цвијановић Синиша одјављен

299 4508054090003 Самостална угоститељска 
радња “Нина” Прњавор 22.3.2013. Пеулић Биљана одјављен

300 4508158460007 Самостална угоститељска 
радња “Elite” Прњавор 22.3.2013. Вујић Драгана одјављен

301 4508346970004 Угоститељска радња 
“Лесковачки жар 2”, 
Данијела Дуроњић, с.п., 
Прњавор Прњавор 22.3.2013. Дуроњић Данијела одјављен

302 4508347780004 Угоститељска радња 
“Пинк”, Слађана Дакић, 
с.п., Прњавор Прњавор 22.3.2013. Дакић Слађана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Прњавор: 17.

Организациона јединица: Рогатица

303 4400613120001 Дрвна индустрија Горан Марјановић, 
“Сјемећ” а.д. - у стечају Рогатица 5.3.2013. Симовић Владе одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рогатица: 1.
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Организациона јединица: Рудо

304 4400622380008 Основно државно 
предузеће “ФАП-
ауто-делови” - у стечају Рудо 18.2.2013. Јанковић Симо одјављен

305 4400618860003 ДОО “Рај-промет” Рудо 19.2.2013. Симић Жељко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рудо: 2.

Организациона јединица: Србац

306 4401239460002 “Мартекс” д.о.о. Србац Србац 5.2.2013. Загорац Радослав одјављен

307 4507842070009 Интернет-кафе 
“Red gold” Србац 1.3.2013. Божић Жељко одјављен

308 4401241280003 “Нит” д.о.о. Србац Србац 14.3.2013. Вуковић Милован одјављен

309 4401244540006 “Stil-teks” д.о.о. Србац Србац 22.3.2013. Драгојевић Петар одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 4.

Организациона јединица: Сребреница

310 4500985910003 СТР “Рада” Сребреница 7.3.2013. Јелисић Петко одјављен

311 4401847080000 ДОО “Stil compani” - у 
ликвидацији Сребреница 7.3.2013. Хаџић Сакиб одјављен

312 4400302120008 АД “Напредак” - 
у стечају Сребреница 27.3.2013. Душан Ковачевић одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Сребреница: 3.

Организациона јединица: Теслић

313 4503394320001 СТР “Узор” Теслић 5.2.2013. Мајсторовић Бранислав одјављен

314 4401295700008 Апотека “Васа Пелагић” 
Теслић Теслић 21.2.2013. Жигић Милан одјављен

315 4503420850006 Специјалистичка 
амбуланта “Паровић” Теслић 6.3.2013. Паровић Радован одјављен

316 4507468280002 СЗТР “Стакалце” Теслић 11.3.2013. Ђекановић Јелена одјављен

317 4403266180006 Друштво са ограниченом 
одговорношћу за трговину 
“Steel trade” Теслић Теслић 18.3.2013. Китић Слободан одјављен

318 4401299010006 АД за туризам и 
угоститељство “Борја” Теслић 20.3.2013. Јокић Радомир одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Теслић: 6.

Организациона јединица: Требиње

319 4503587550004 СЗР Фризерски салон 
“Дуга” Требиње 7.2.2013. Кешко Драгана одјављен

320 4503636270004 СТР “R-trade” - 
комисион Требиње 7.2.2013. Јокановић Раде одјављен

321 4504320760006 СТР и Комисион 
“Дјечији снови” Требиње 7.2.2013. Поповац Нада одјављен

322 4401872270000 ДОО “Спортски комплекс 
Брегови” Требиње 7.2.2013. Шегрт Дражен одјављен

323 4401356420003 ДОО “Швинд” Требиње 18.2.2013. Бодирога Ратко, 
Бодирога Дарко одјављен

324 4504467270004 Спортска кладионица 
“Премијер плус” Требиње 18.2.2013. Томановић Душанка одјављен

325 4508085210007 СУР “Златни волан” Требиње 27.2.2013. Марић Сања одјављен

326 4503949560003 Тезга бр.76 “Васка” Требиње 6.3.2013. Ружић Василија одјављен

327 4401346460007 ДОО “Радис” Требиње 15.3.2013. Миленић Раде одјављен

328 4503612250002 СТР “Полице” Требиње 25.3.2013. Делић Миодраг одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 10.

Организациона јединица: Угљевик

329 4400446710004 Друштво са ограниченом 
одговорношћу “Чађо” Угљевик 21.2.2013. Јовић Стојан одјављен

330 4400458720005 Мјесна заједница 
Малешевци Угљевик 22.2.2013. Лазић Милан одјављен

331 4501230570004 СТР “Долар” Угљевик 27.2.2013. Мујкић Велага одјављен

332 4501338690006 СУР “Дионис” Угљевик 28.2.2013. Миљеновић Анђа одјављен

333 4501337530005 Радио и ТВ сервис Угљевик 12.3.2013. Чутурић Радомир одјављен

334 4402793340007 Друштво са ограниченом 
одговорношћу “Џин” Угљевик 20.3.2013. Остојић Миланка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Угљевик: 6.
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Организациона јединица: Фоча

335 4508437000008 СУР Cafe “Mystic” Фоча 6.3.2013. Капуран Дејан одјављен

336 4401421420008 ДОО “Бобан” Фоча 6.3.2013. Мастиловић Жељко одјављен

337 4401418550006 ДОО “Монд” Фоча 18.3.2013. Радовић Здравко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Фоча: 3.

Организациона јединица: Челинац

338 4504931210001 СУР “Бумеранг” Челинац 12.2.2013. Шајиновић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Челинац: 1.

Организациона јединица: Шамац

339 4501464640006 Ресторан “Деветка” Шамац 4.2.2013. Ђорђић Зорка одјављен

340 4504496530007 Трговина на тезгама 
и пијацама Шамац 21.2.2013. Антић Веселинка одјављен

341 4400478910005 АД “Униглас” Шамац 7.3.2013. Симић Жарко одјављен

342 4400332030003 ДОО “Ожај” Шамац 7.3.2013. Илинчић Обрад одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шамац: 4.

Организациона јединица: Шипово

343 4503567440008 Ауто-превозник Шипово 14.2.2013. Видовић Душан одјављен

344 4506377780006 Самостална 
угоститељска радња 
типа посластичарница Шипово 15.2.2013. Каран Стака одјављен

345 4505583040004 Самост. пољоп. 
произвођач 
“Милинчић” Шипово 4.3.2013. Милинчић Драгица одјављен

346 4506018540008 Самостална радња 
“Воденица-Качар” Шипово 25.3.2013. Качар Нико одјављен

347 4507883770007 СУР “Рибарски сан 
- Марко” Шипово 26.3.2013. Дуроњић Радомир одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 5.

ТАБЕЛА 2 - Преглед одјављених организационих дијелова пореских обвезника

Р.              ЈИБ Об ве зник                 Ор га ни за ци о на        Да тум од ја ве     Овла шће на ли ца         На зив ста ту са
бр.                                                                            је ди ни ца                                                                          об ве зни ка

1 2 3 4 5                           6                               7

Организациона јединица: Бања Лука

1 4400787540662 “Еуро-еко пак” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ 
Бања Лука Бања Лука 1.2.2013. Шипка Светислав одјављен

2 4400987390037 ДОО “Петацо” 
Пословна јединица Бања Лука 4.2.2013. Петковић Татјана одјављен

3 4400901420010 “Градска пивница” а.д. 
Бања Лука - Пословна 
јединица Бифе Бања Лука 5.2.2013. Вукелић Радмила одјављен

4 4400961080099 “Еуро-хем” д.о.о. Бања 
Лука - ПЈ Драгстор 
“Луна” Бања Лука 6.2.2013. Опачић Ненад одјављен

5 4400961080056 ДОО “Еуро-хем” ПЈ 
Синди 4 Бања Лука 7.2.2013. Радић Елведина одјављен

6 4400926920025 ДОО “Славија-комерц” 
ПЈ 1 Бања Лука 7.2.2013. Јасна Вуклишевић одјављен

7 4401005120020 “Biomedic” ДОО - 
Пословна јединица 2 
Б. Лука Бања Лука 7.2.2013. Дрљача Лана одјављен

8 4400437050131 “Dimex” д.о.о. Бијељина, 
Трговина на мало 
Бања Лука Бања Лука 8.2.2013. Димић Предраг одјављен

9 4504608600054 СТР “Пик” - издвојена 
пословна просторија 
Бања Лука Бања Лука 8.2.2013. Радуловић Ранко одјављен

10 4400385580072 ДОО “Бобар 
Аутосемберија” - сервис 
за технички преглед 
моторних возила Бања 
Лука Бања Лука 8.2.2013. Дарко Јеремић одјављен
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11 4402287720055 “ГМП Компани” Друштво 
са ограниченом 
одговорношћу за 
производњу, трговину 
и услуге export-import
Лакташи - Пословна 
јединица 2 Дисконт Цејиц Предраг, 
намјештаја Бања Лука 13.2.2013. Цејиц Миодраг одјављен

12 4502532790042 СТР “Оља” - ИПП Бања Лука 13.2.2013. Матијашевић Драгиша одјављен

13 4505369390022 ОЗ - Миленовић 
Зоран, с.п. - ИПП Бања Лука 15.2.2013. Миленовић Зоран одјављен

14 4272007530077 ДОО “Дурал” Широки 
Бријег, Подружниоца БЛ Бања Лука 18.2.2013. Дураковић Едуард одјављен

15 4502236550109 “Чарапанко”, Драшко 
Вулета, с.п - ИПП Бања Лука 21.2.2013. Вулета Драшко одјављен

16 4502719350011 СУР “Пивница” ПЈ Бања Лука 21.2.2013. Кесеровић Дарко одјављен

17 4401954320129 “Ауто-кућа-Лав” д.о.о. 
Бања Лука - Пословна 
јединица бр. 8, Бања Лука Бања Лука 22.2.2013. Савић Жељко одјављен

18 4400961080072 ДОО “Еуро-хем” ПЈ Опачић Ненад, 
“Синди” 5 Бања Лука 28.2.2013. Радић Елвира одјављен

19 4400814960113 “078 commerce” ДОО - 
ПЈ “Мој маркет - 
складиште” Бања Лука 28.2.2013. Ћорић Горан одјављен

20 4402870780015 “Pemaco” ДОО Пословна 
јединица Бања Лука Бања Лука 1.3.2013. Петковић Жељко одјављен

21 4502674660014 СТР “Мис” - ИПП Бања Лука 1.3.2013. Чолић Синиша одјављен

22 4506284850012 СТР “Цврчак” - ИПП Бања Лука 1.3.2013. Радошевић Мирослав одјављен

23 4401159600024 СО АД “Велетекстил” ПЈ Бања Лука 1.3.2013. Ранко Савић одјављен

24 4402858570528 “Millennium SK” д.о.о 
Бања Лука - Пословна 
јединица Бања Лука Бања Лука 4.3.2013. Савић Драган одјављен

25 4400814960202 “078 commerce” Друштво 
са ограниченом 
одговорношћу Бања 
Лука - Пословна јединица 
“Мој маркет 6” Бања 
Лука Бања Лука 4.3.2013. Ћорић Горан, Ћорић Зора одјављен

26 4400814960121 “078 commerce” д.о.о. 
Бања Лука, Пословна 
јединица “Мој маркет 
5” Бања Лука Бања Лука 4.3.2013. Ћорић Горан, Ћорић Зора одјављен

27 4400814960130 “078 commerce” д.о.о. 
Бања Лука, Пословна 
јединица “Мој маркет 4” 
Бања Лука Бања Лука 4.3.2013. Ћорић Горан, Ћорић Зора одјављен

28 4400814960148 “078 commerce” д.о.о. 
Бања Лука, Пословна 
јединица “Мој маркет 3” 
Бања Лука Бања Лука 4.3.2013. Ћорић Горан, Ћорић Зора одјављен

29 4400814960091 “078 commerce” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ 
“Мој маркет 1” Бања Лука 4.3.2013. Ћорић Горан одјављен

30 4400814960105 “078 commerce” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ 
“Мој маркет 2” Бања Лука 4.3.2013. Ћорић Горан одјављен

31 4400814960229 “078 commerce” друштво 
са ограниченом 
одговорношћу Бања 
Лука - Пословна 
јединица “Мој маркет 7” 
Бања Лука Бања Лука 4.3.2013. Ћорић Горан, Ћорић Зора одјављен

32 4502354320053 СТР “Наташа” ПЈ Бања Лука 5.3.2013. Вукша Предраг, 
Вукша Ранко одјављен

33 4508242840010 “Lex”, Зубић Александар, 
с.п. - ИПП Бања Лука 14.3.2013. Зубић Александар одјављен

34 4200768280022 “Terra BiH” д.о.о. - 
Подружница Бања Лука Бања Лука 19.3.2013. Кубурић Слободан одјављен
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35 4400788940052 “Декор” друштво с 
ограниченом 
одговорношћу за трговину 
на велико и мало Бања 
Лука - Пословна јединица 
“Велепродаја” Бања Лука Бања Лука 21.3.2013. Вулин Снежана одјављен

36 4400788940044 “Декор” д.о.о. Бања Лука 
- Пословна јединица Бања Лука 21.3.2013. Вулин Снежана одјављен

37 4400815260131 “Агромеханика-комерц” 
д.о.о. Бањалука, Пословна 
јединица Продавница, Јанковић Славиша, 
Бања Лука Бања Лука 21.3.2013. Јанковић Драган одјављен

38 4400788940079 “Декор” д.о.о. Бања Лука 
- ПЈ Велепродаја Бања 
Лука Бања Лука 21.3.2013. Ћосић Снежана одјављен

39 4507853780016 “W W W Mobil”, Жутић 
Сузана с.п. - ИПП Бања Лука 21.3.2013. Жутић Сузана одјављен

40 4403180200039 Друштво са ограниченом 
одговорношћу “Nicola`S 
Co” Бијељина - Пословна 
јединица Бања Лука Бања Лука 26.3.2013. Деспотовић Синиша одјављен

41 4401716140015 ДОО “V-company” ПЈ 1 Бања Лука 28.3.2013. Вучковић Милорад одјављен

42 4400787970012 ДОО “Велас” Подружница 
бр. 1, Сарајево Бања Лука 29.3.2013. Ковачевић Раденко одјављен

43 4402967940017 “Унислот” д.о.о. Бања 
Лука - Пословна јединица 
Бања Лука Бања Лука 29.3.2013. Бабић Ана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 43.

Организациона јединица: Берковићи

44 4401356000098 ДОО “Херцеговина 
пласман” киоск бр. 9 Берковићи 7.2.2013. Калем Милојка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Берковићи: 1.

Организациона јединица: Бијељина

45 4401693930013 “Еуромодус” д.о.о. 
Пословна јединица Бијељина 4.2.2013. Котроман Владимир одјављен

46 4507317580012 Трговинска радња 
“Пим 2”, вл. Ђокић 
Перо, с.п. - Бијељина Бијељина 5.2.2013. Ђокић Перо одјављен

47 4400308160052 ДОО “ЛД” Бијељина - 
продаја моторних 
возила Бијељина 8.2.2013. Лазаревић Душан одјављен

48 4402340630098 ЗЗ “Балатунка” Балатун Бијељина 11.2.2013. Сарић Драган одјављен

49 4400411090186 ТП “Напредак” АД 
Велепродаја Бијељина 12.2.2013. Тукић Милорад одјављен

50 4400391040012 “Бук промет” д.о.о. 
Бијељина Бијељина 13.2.2013. Гајић Војкан, Гајић Јован одјављен

51 4400391040039 “Бук промет” д.о.о. 
Бијељина Бијељина 13.2.2013. Гајић Војкан одјављен

52 4400321850025 ДОО “Magic trade” 
Бијељина - трговина 
на мало Бијељина 13.2.2013. Јовановић Љиљана одјављен

53 4400322400031 ДОО “Маратон” 
Бијељина Бијељина 14.2.2013. Симеуновић Ранка одјављен

54 4400322400023 ДОО “Маратон” 
Бијељина Бијељина 14.2.2013. Симеуновић Ранка одјављен

55 4403077880048 Здравствена установа - 
Апотека “Vivamedic” 
Козлук, ПЈ Апотекарска 
станица “Амајлије” Бијељина 15.2.2013. Митић Владимир одјављен

56 4201173380020 “Morning” Сарајево 
- Подружница Бијељина Бијељина 22.2.2013. Николић Зорка одјављен

57 4402207390092 ЗЗ “Зечкановић” - Јања, 
трговина на мало Бијељина 25.2.2013. Зечкановић Хусо одјављен

58 4402207390025 ЗЗ “Зечкановић” Јања - 
трговина на велико 
и мало Бијељина 25.2.2013. Зечкановић Хусо одјављен
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59 4401802900197 “Глобус” д.о.о. Бијељина, 
одржавање и поправка 
моторних возила - прање 
и полирање Бијељина 25.2.2013. Зупур Миленко одјављен

60 4218241600432 ДД за осигурање “VGT” 
Високо, Подружница 
Филијала Бања Лука, 
испостава Бијељина Бијељина 27.2.2013. Ђузел Елмедин одјављен

61 4400363180020 “Миражић” д.о.о. 
Бијељина, трговина 
на мало Бијељина 4.3.2013. Миражић Живорад одјављен

62 4507446550014 ВС “Здравље” Бијељина, 
Горње Црњелово б.б, ВА 
“Здравље 2” Бијељина, 
Велика Обарска б.б. Бијељина 5.3.2013. Глишић Милан одјављен

63 4400441241740 “Dragičević company” 
д.о.о. Бијељина Бијељина 8.3.2013. Лазаревић Зоран одјављен

64 4400441241758 “Dragičević company” 
д.о.о. Бијељина, “Royal” Бијељина 8.3.2013. Лазаревић Зоран одјављен

65 4501191490014 Самостална угоститељска 
радња Кафе-бар “Нет” - 
Бијељина Бијељина 18.3.2013. Јовић Дарко одјављен

66 4400355590022 “Glass-commerce” д.о.о. 
Дворови, трговина на 
мало Бијељина 19.3.2013. Симеуновић Мирко одјављен

67 4401802900057 ДОО “Глобус” Дворови Бијељина 20.3.2013. Зупур Миленко одјављен

68 4402591470049 “БП Петрић” д.о.о. 
Вршани - пуњење и 
продаја плина у боцама Бијељина 20.3.2013. Петрић Ристо одјављен

69 4403313440038 ДОО “Bicianni” 
Бијељина, продавница 
број 3 Бијељина 20.3.2013. Деспотовић Синиша одјављен

70 4400343820014 ОШ “Свети Сава” 
Бијељина, Подручно 
одјељење Дворови Бијељина 21.3.2013. Милан Грујичић одјављен

71 4400439930058 “Ципелић” д.о.о. Митровић Драгица, 
Бијељина Бијељина 26.3.2013. Митровић Александар одјављен

72 4401843410030 “Ауто сим” д.о.о. 
Бијељина, агенција за 
посредовање у поступку 
регистрације Бијељина 26.3.2013. Сарић Синиша одјављен

73 4403260570015 ДОО “Art box” Бијељина 
трговина на мало Бијељина 26.3.2013. Мамужић Жељка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бијељина: 29.

Организациона јединица: Билећа

74 4401340930206 “Butrex” д.о.о. Требиње, 
ПЈ “Butrex-šped” 
Делеуша Билећа 7.2.2013. Буђен Вељко одјављен

75 4402858570161 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Билећа Билећа 4.3.2013. Савић Драган одјављен

76 4218241600521 ДД за осигурање VGT 
Високо, Подружница - 
Филијала Бања Лука - 
испостава Билећа Билећа 14.3.2013. Ђузел Елмедин одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Билећа: 3.

Организациона јединица: Брод

77 4402858570838 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Спортска 
кладионица “Millennium 
SK” Брод Брод 13.2.2013. Савић Драган одјављен

78 4507485290054 СУР Кафе грил “N&B 2”, 
вл. Пурић Борис, с.п., 
Брод Брод 18.2.2013. Пурић Борис одјављен

79 4402116750045 “PVA group” д.о.о. 
Градишка, Пословна 
јединица Брод Брод 6.3.2013. Плавшић Виолета одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Брод: 3.
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Организациона јединица: Вишеград

80 4400494870064 ДОО “Јована” мини 
маркет “Јована” Вишеград 13.3.2013. Ђого Милан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Вишеград: 1.

Организациона јединица: Власеница

81 4402276440026 Трговинско предузеће 
“Kineski jincai” д.о.о. 
Градишка, ПЈ бр.1 
Власеница Власеница 13.3.2013. Huang Jincai одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Власеница: 1.

Организациона јединица: Гацко

82 4402858570781 ДОО “Millenium SK” 
Бања Лука - Пословна 
јединица Гацко Гацко 4.3.2013. Савић Драган одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Гацко: 1.

Организациона јединица: Градишка

83 4401039290013 ДОО “Пела” трг. др. Градишка 7.2.2013. Шобота Милан одјављен

84 4401039290021 ДОО “Пела” трг. др. 
ПЈ Србац Градишка 7.2.2013. Шобота Милан одјављен

85 4400385580030 “Бобар Аутосемберија” 
д.о.о. Бијељина, Сервис 
за технички преглед 
моторних возила 
Градишка Градишка 8.2.2013. Јеремић Дарко одјављен

86 4403083000033 Апотекарска станица 
“Librapharm-II” Орахова Градишка 12.2.2013. Божић Новковић Данијела одјављен

87 4502858630029 СТЗР “Вања” с.п. 
Радмила Ракар Градишка 5.3.2013. Ракар Радмила одјављен

88 4400871680046 “Феромеркур” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ “Step by 
step” Градишка Градишка 11.3.2013. Драгичевић Милутин одјављен

89 4401644050024 Удружење ампутираца 
“Удас” Бања Лука - ОО Волаш Жељко, 
Градишка Градишка 11.3.2013. Матавуљ Слободан одјављен

90 4200508370508 “Астра” д.о.о. Сарајево - 
ПЈ Продавница бр. 48 
Градишка Градишка 18.3.2013. Елезовић Исмета одјављен

91 4401023370025 Производно-трговачко 
друштво “KMM-kompani” 
д.о.о. Градишка Градишка 20.3.2013. Кнежевић Фрањо одјављен

92 4401049170059 ДОО “Тео-д” - ПЈ Градишка 21.3.2013. Миливојац Мира, 
Миливојац Будимир одјављен

93 4402826880037 “PG company” д.о.о. 
Градишка, друштво 
с ограниченом 
одговорношћу за 
производњу, промет и 
услуге Градишка Градишка 21.3.2013. Шобота Милан одјављен

94 4402967940106 “Унислот” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Градишка Градишка 29.3.2013. Мићић Ана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Градишка: 12.

Организациона јединица: Дервента

95 4403480000171 “Gold exchange” д.о.о. 
- ПЈ “Gold 15” Дервента Дервента 19.3.2013. Муракези Ивица одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Дервента: 1.

Организациона јединица: Добој

96 4403048510053 “Juwel” д.о.о. за промет 
и услуге Добој - 
Продавница бр. 6 Добој 11.2.2013. Мешиновић Јасминко одјављен

97 4403048510029 “Juwel” д.о.о. - Сјенина 
Ријека - Продавница 
број 2 Добој 11.2.2013. Мешиновић Рифет одјављен

98 4403048510037 “Juwel” д.о.о. - 
Продавница бр. 4 Горња 
Грапска Добој 11.2.2013. Мешиновић Рифет одјављен
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99 4403048510045 “Juwel” д.о.о. - 
Продавница бр. 5 
- Бушлетић Добој 11.2.2013. Мешиновић Рифет одјављен

100 4500232650017 СТР “Баса” 
Продавница број 2 Добој 13.2.2013. Томић Милка одјављен

101 4500347550016 СТР “Боса”, објекат 
број 2 Добој 1.3.2013. Јовић Боса одјављен

102 4508251080010 СТР “Кеш”, Продавница 
бр 2, Буковац - Врандук 
СТР “Кеш”, Продавница 
бр. 2, Буковац - Врандук Добој 1.3.2013. Скопљак Жељко одјављен

103 4400048660048 ДОО “Долаимк”, 
велепродаја Баре Добој 19.3.2013. Wu Qiyu,Wang Shengsheng одјављен

104 4401990800056 “Витафон” д.о.о. 
Бијељина, Пословна 
јединица Добој Добој 20.3.2013. Лојпур Ненад одјављен

105 4400815260042 “Агромеханика-комерц” 
д.о.о. ПЈ складиште Добој 21.3.2013. Јанковић Славиша одјављен

106 4403480000163 “Gold Exchange” д.о.о. 
Бања Лука - П.Ј. “Gold 
13” Добој Добој 22.3.2013. Муракези Ивица одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Добој: 11.

Организациона јединица: Зворник

107 4400237980029 ДОО “Сара” Пађине - 
Прод. малоп. Зворник 27.2.2013. Стевановић Љиљана одјављен

108 4400587960012 “Техорад” Зворник 14.3.2013. Шарац Миро одјављен

109 4500738150012 Трговинска радња - 
комисион “Doubly W” 
Челић Цвијетин с.п. 
ИПП Зворник 18.3.2013. Челић Цвијетин одјављен

110 4400441241618 “Dragičević company” 
д.о.о. Бијељина, 
приређивање 
кладионичких игара 
“Slot game” Зворник 20.3.2013. Драгичевић Миливоје одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Зворник: 4.

Организациона јединица: Источна Илиџа

111 4402858570048 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Источна 
Илиџа Источна Илиџа 4.3.2013. Савић Драган одјављен

112 4402858570790 ДОО “Millennium SK” 
Бања Лука - ПЈ Источна 
Илиџа Источна Илиџа 4.3.2013. Савић Драган одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источна Илиџа: 2.

Организациона јединица: Источно Сарајево

113 4402858570099 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Источно 
Ново Сарајево Источно Сарајево 4.3.2013. Савић Драган одјављен

114 4401745080013 ДОО “Југопетрол” Бен. 
пумпа Лукавица Источно Сарајево 6.3.2013. Гутаљ Рајка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источно Сарајево: 2.

Организациона јединица: Калиновик

115 4402858570552 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - Пословна 
јединица Калиновик Калиновик 13.2.2013. Савић Драган одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Калиновик: 1.

Организациона јединица: Козарска Дубица

116 4402967940050 “Унислот” д.о.о. - ПЈ 
“Живи градић” К. Дубица Козарска Дубица 29.3.2013. Бабић Ана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Козарска Дубица: 1.

Организациона јединица: Костајница

117 4400770730018 ДОО “Бјелајац” ПЈ Костајница 27.2.2013. Бјелајац Милка одјављен

118 4506613930014 СТР “Драгаш”, - 
Издвојене пословне 
просторије бр. 2. Костајница 4.3.2013. Драгаш Вукица одјављен
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119 4506613930022 СТР “Драгаш” III 
вл. Драгаш Вукица Костајница 4.3.2013. Драгаш Вукица одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Костајница: 3.

Организациона јединица: Котор Варош

120 4401121110104 “SM 99” д.о.о. Котор 
Варош Котор Варош 13.2.2013. Јурић Мирољуб одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Котор Варош: 1.

Организациона јединица: Лакташи

121 4402102450014 ДОО за производњу, 
промет и услуге 
“Вишекруна М” Лакташи 4.2.2013. Вишекруна Мирко одјављен

122 4402160220045 “Shui Yuan” д.о.о. 
Србац, Пословна 
јединица Лакташи Лакташи 26.2.2013. Xu Shuiyuan одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лакташи: 2.

Организациона јединица: Лопаре

123 4400465930074 ОШ “Доситеј Обрадовић” 
Сидн. орг. Лопаре 28.3.2013. Симо Радојевић одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лопаре: 1.

Организациона јединица: Љубиње

124 4403198750028 “Медан” д.о.о. Љубиње, 
Продавница бр. 2 
Љубиње Љубиње 5.2.2013. Медан Здравко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Љубиње: 1.

Организациона јединица: Модрича

125 4402582300017 Друштво са ограниченом 
одговорношћу “МД-термо” 
за промет и услуге Модрича 8.2.2013. Видић Милан одјављен

126 4400184680028 Друштво са ограниченом 
одговорношћу “MK Кузмановић Ристо, 
compani”, Пољопривредна Мишић Јово, 
апотека Модрича 28.2.2013. Мишић Никола одјављен

127 4400958610974 Фабрика дувана а.д. - 
ПЈ Тип-киоск бр. 44 Модрича 28.2.2013. Прстојевић Дубравко одјављен

128 4402967940076 “Унислит” д.о.о. - ПЈ 
“Синт” Модрича Модрича 29.3.2013. Бабић Ана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Модрича: 4.

Организациона јединица: Мркоњић Град

129 4400385580293 ДОО “Бобар 
Аутосемберија” 
Бијељина, Сервис за 
технички преглед мот. 
возила Мркоњић Град Мркоњић Град 8.2.2013. Јеремић Дарко одјављен

130 4403401140028 “Карат” д.о.о. Бања 
Лука - Пословна 
јединица бр. 3 
Мркоњић Град Мркоњић Град 5.3.2013. Црепуља Милан одјављен

131 4401200410121 ДОО “Милић-комерц” 
ПЈ магацин бр. 1 
Мркоњић Град Мркоњић Град 15.3.2013. Милић Срђан одјављен

132 4401200410130 ДОО “Милић-комерц” 
ПЈ Магацин бр. 2 Мркоњић Град 15.3.2013. Милић Срђан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Мркоњић Град: 4.

Организациона јединица: Невесиње

133 4402858570650 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - Пословна 
јединица Невесиње Невесиње 7.2.2013. Савић Драган одјављен

134 4401397610011 ДОО “Једреш” ПЈ Невесиње 18.2.2013. Ракета Јадранка одјављен

135 4401403520011 ОД “Мирјана” - 
канцеларија ПЈ Невесиње 1.3.2013. Мрковић Миливоје одјављен

136 4402858570153 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Невесиње Невесиње 4.3.2013. Савић Драган одјављен

137 4402858570803 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ 
Невесиње Невесиње 4.3.2013. Савић Драган одјављен
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138 4200012160686 Микрокредитна 
фондација “Sunrise” 
Сарајево, Представништво 
Невесиње Невесиње 25.3.2013. Дучић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Невесиње: 6.

Организациона јединица: ОЈ ван Републике Српске

139 4400853190031 “Lanaco” д.о.о. Бања Непозната
Лука - ПЈ Сарајево општина 20.3.2013. Нинић Небојша одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу ОЈ ван Републике Српске: 1.

Организациона јединица: Нови Град

140 4400762630012 ЗЗ “Агићи” ПЈ 1 - 
у стечају Нови Град 14.2.2013. Винчић Данко одјављен

141 4400762630039 ЗЗ “Агићи” ПЈ 2 
у стечају Нови Град 14.2.2013. Винчић Данко одјављен

142 4400762630047 ЗЗ “Агићи” ПЈ 3 
у стечају Нови Град 14.2.2013. Винчић Данко одјављен

143 4400762630055 ЗЗ “Агићи” ПЈ 4 
у стечају Нови Град 14.2.2013. Винчић Данко одјављен

144 4400758950029 АД “Ада” трговина и 
угоститељство Нови Град 14.2.2013. Радош Боро одјављен

145 4400758950037 АД “Ада” трговина и 
угоститељство Нови Град 14.2.2013. Радош Боро одјављен

146 4400749450030 ДОО “Majnik-commerc” 
ПЈ 1 Нови Град 19.2.2013. Мајкић Никола одјављен

147 4503916470017 СТР “Милка” издв. 
посл. прост. Нови Град 22.2.2013. Васић Милка одјављен

148 4401644050016 Удружење ампутираца 
“Удас” - Подружница 
Н. Град Нови Град 11.3.2013. Лајшић Младен одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Нови Град: 9.

Организациона јединица: Пале

149 4400580440064 ДОО “НБА-комерц” 
Пале, Продавница 3 
Подграб Пале 19.2.2013. Малетић Недељко одјављен

150 4400572850024 ДОО “Коле -Д-Б” Пале 26.2.2013. Ковачевић Драгиша одјављен

151 4400572850016 ДОО “Коле - Д - Б” ПЈ Пале 26.2.2013. Ковачевић Драгиша одјављен

152 4400589070111 ДОО “Југовић” 
Продавница “Head sport 2” Пале 28.2.2013. Југовић Миомир одјављен

153 4400587960047 “Тахорад” Пале 14.3.2013. Шарац Миро одјављен

154 4400561140025 ДОО “Nartex” 
Продавница - 
месница бр. 1 Пале 29.3.2013. Пејановић Јован одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пале: 6.

Организациона јединица: Приједор

155 4402903030017 “Euro max” д.о.о. 
Бања Лука - Пословна 
јединица бр. 1 Приједор 7.2.2013. Бркић Смиља одјављен

156 4402638370013 “Scandinavia tex-rocky” Окић Шефик, 
д.о.о. Пословна јединица Приједор 13.2.2013. Окић Хајрудин, 

Халиловић Суада одјављен

157 4400709660015 ДОО “Палеж” ПЈ Приједор 13.2.2013. Штрбац Мирослав одјављен

158 4400679570024 ДОО “Allegro-promet”- 
ПЈ Фризерски салон Приједор 13.2.2013. Гаврановић Гојко одјављен

159 4506285660012 Трговачка радња “Наташа” 
власник, с.п. Радић 
Драган, Приједор - 
издвојени простор Приједор 18.2.2013. Радић Драган одјављен

160 4218249841293 “Зовко осигурање” д.д. 
Жепче-Подружница д.д. 
“Зовко осигурање” Добој 
- Испостава Омарска Приједор 20.2.2013. Митровић Данијел одјављен

161 4504871560016 Трговачка радња “Тадић” 
власник, с.п. Тадић Весна, 
Приједор - издвојени 
простор Приједор 6.3.2013. Тадић Весна одјављен
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162 4402999800055 “Јавор-промет” д.о.о. 
Продавница бр. 1 Приједор 6.3.2013. Шалабалија Радован одјављен

163 4402967940033 “Унислот” д.о.о. - ПЈ 
“Балкан” Приједор Приједор 29.3.2013. Бабић Ана одјављен

164 4402967940157 “Унислот” д.о.о. Бања 
Лука - ПЈ Аутомат клуб 
“Астра клуб - Приједор” Приједор 29.3.2013. Шарић Аднан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Приједор: 10.

Организациона јединица: Прњавор

165 4503302220049 Самостална трговачка 
радња “Боба” - ПЈ 
“Боба-3” Прњавор 7.2.2013. Миладић Боро одјављен

166 4403436870029 “Алиби” друштво са 
ограниченом 
одговорношћу Штрпци 
- Оријентир Штрпци, Гашић Радојица, 
Прњавор Прњавор 28.2.2013. Мусић Здравко одјављен

167 4403436870037 “Алиби” друштво са 
ограниченом 
одговорношћу - 
Хиљаду ружа Штрпци, Гашић Радојица, 
Прњавор Прњавор 28.2.2013. Мусић Здравко одјављен

168 4400003720023 “Nikos-Kanbera-
Mastilovic” д.о.о. 
Буковица Мала - Добој - 
РЈ Прњавор - 
Велепродајно складиште Прњавор 1.3.2013. Мастиловић Радомир одјављен

169 4400151910419 “Fructa-trade” д.о.о. 
Дервента, “Максимаркет” 
Прњавор Прњавор 7.3.2013. Рељић Душан одјављен

170 4402967940122 “Унислот” д.о.о. Бања 
Лука - ПЈ “Астра клуб” 
Прњавор Прњавор 29.3.2013. Шарић Аднан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Прњавор: 6.

Организациона јединица: Рогатица

171 4501744250041 “Чађо 1” трговина на 
велико Рогатица 17.2.2013. Планојевић Иван одјављен

172 4501744250017 СТР “Чађо-1” Рогатица 17.2.2013. Планојевић Иван одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рогатица: 2.

Организациона јединица: Рудо

173 4507957050010 Самостална трговинско-
занатска радња “Услуга” Рудо 5.3.2013. Симић Марија одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рудо: 1.

Организациона јединица: Соколац

174 4402858570145 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Соколац Соколац 7.2.2013. Савић Драган одјављен

175 4401745080030 ДОО “Југопетрол” 
Требиње, Бен. пумпа 
Соколац Соколац 8.3.2013. Вујичић Небојша одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Соколац: 2.

Организациона јединица: Србац

176 4504608600046 СТР “Пик” издвојени 
пословни простор у 
Српцу, вл. Радуловић 
Ранко из Брода Србац 10.2.2013. Радуловић Ранко одјављен

177 4503374050016 СТР “Лепенчанка” - ИП Србац 15.2.2013. Чекић Дарко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 2.

Организациона јединица: Теслић

178 4503398400018 СЗТР “Хилтон” бр. 2 Теслић 18.2.2013. Миздрак Живко одјављен

179 4400787540794 “Еуро - еко пак” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Теслић Теслић 25.2.2013. Шипка Светислав одјављен

180 4402153280172 Д Г Р д.о.о. Бања Лука 
- ПЈ “ДаГор” Теслић Теслић 6.3.2013. Суботић Сњежана одјављен

181 4503423870032 СТР “Невен 3” Теслић 20.3.2013. Вајић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Теслић: 4.
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Организациона јединица: Требиње

182 4403403270018 “Big deal” д.о.о. Требиње, 
ПЈ Трговина на велико Требиње 5.2.2013. Џуџа Милан одјављен

183 4401353830073 АД “Индустријска пекара” 
у стечају Требиње, ПЈ 
Продавница бр. 1 Требиње 7.2.2013. Мијановић Јадранка одјављен

184 4401353830081 АД “Индустријска 
пекара”, у стечају 
Требиње Требиње 7.2.2013. Мијановић Јадранка одјављен

185 4401343440137 “Захумље - универзал” 
д.о.о. Требиње, ПЈ 
продавница бр. 2 
“Славија” Требиње 7.2.2013. Томашевић Сања одјављен

186 4401340930052 ДОО “Бутрекс” - ПЈ 
“Бутрекс-шпед” Јазина 
Нудо Клобук Требиње 7.2.2013. Буђен Вељко одјављен

187 4401344250048 ДОО “Капор” ПЈ Пр. 
бр. 3 Требиње 7.2.2013. Капор Синиша одјављен

188 4401354050012 ДОО “La Rose” - ПЈ Требиње 8.2.2013. Алексић Бранислав одјављен

189 4401340000012 “Ведмил” д.о.о. Требиње, Самарџић Рајко, 
Продавница бр. 1 Требиње 21.2.2013. Самарџић Мирославка одјављен

190 4402858570501 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - Пословна 
јединица Требиње Требиње 4.3.2013. Савић Драган одјављен

191 4401745080021 ДОО “Југопетрол” бен. 
пумпна станица Требиње 12.3.2013. Илић Јово одјављен

192 4400787540620 “Еуро-еко пак” д.о.о. Требиње 29.3.2013. Шипка Светислав одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 11.

Организациона јединица: Фоча

193 4501564510029 СУР “Гога” бр. 2 Фоча 8.3.2013. Станић Гордана одјављен

194 4400587960039 “Тахорад” Фоча 14.3.2013. Шарац Миро одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Фоча: 2.

Организациона јединица: Челинац

195 4402858570811 “Millennium SK” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ Челинац Челинац 4.3.2013. Савић Драган одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Челинац: 1.

Организациона јединица: Шамац

196 4400441241685 “Dragičević company” 
д.о.о. Бијељина, 
приређивање игара на 
срећу на уплатно-исплатом 
мјесту “Mega bet” Шамац 8.2.2013. Драгичевић Миливоје одјављен

197 4400477510054 ДОО “Младост Ћићо” ПЈ 
Вулканизерске услуге Шамац 12.2.2013. Вуксановић Драган одјављен

198 4400477510020 ДОО “Младост Ћићо” ПЈ 
Кафе бар ДМБ Шамац 15.2.2013. Вуксановић Драган одјављен

199 4403480000139 “Gold exchange” д.о.о. 
Бања Лука - ПЈ “Gold 11” 
Шамац Шамац 22.3.2013. Муракези Ивица одјављен

200 4400957640365 “Крајина осигурање” а.д. 
Бања Лука - ПЈ Шамац Шамац 26.3.2013. Громилић Мила одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шамац: 5.

Организациона јединица: Шипово

201 4400441241634 “Dragičević company” 
д.о.о. Бијељина, 
приређивање 
кладионичких игара 
на срећу “Max bet” Шипово 8.2.2013. Драгичевић Миливоје одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 1.

Број: 06/1.01/0401/050-5/13
1. априла 2013. године Директор,
Бања Лука Зора Видовић, с.р.
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

534 Уред ба о упи су у Реги стар пољо при вред них 
газдин ста ва и Реги стар кори сни ка под сти цај них 
сред ста ва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

535 Уред ба о чино ви ма и озна ка ма у Суд ској 
поли ци ји Репу бли ке Срп ске . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

536 Одлука о регресирању дизел-горива за 
потребе прољећних радова у 2013. години  . . . . .10

537 Одлу ка о испла ти акон та ци је нов ча не помо ћи 
нераз ви је ним и изра зи то нераз ви је ним 
општи на ма, број: 04/1-012-2-577/13  . . . . . . . . . . .10

538 Одлу ка о дава њу сагла сно сти Мини стар ству 
за избје гли це и расе ље на лица на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-600/13  . . . . .11

539 Одлу ка о дава њу сагла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-606/13  . . . . .11

540 Одлу ка о дава њу сагла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-601/13 . . . . .12

541 Одлу ка о дава њу сагла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-602/13 . . . . .12

542 Одлука о дава њу сагла сно сти на Пра вил ник 
о уну тра шњој орга ни за ци ји и систе ма ти за ци ји 
рад них мје ста у Репу блич ком цен тру за 
истра жи ва ње рата, рат них зло чи на и тра же ње 
неста лих лица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

543 Одлу ка о дава њу сагла сно сти на Про грам 
рада и Финан сиј ски план ЈУ Дом пен зи о не ра 
у Тре би њу за 2013. годи ну  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

544 Одлу ка о дава њу сагла сно сти на Ста тут о 
измје на ма и допу на ма Ста ту та ЈУ Дом за 
лица са инва ли ди те том При је дор  . . . . . . . . . . . . .12

545 Одлу ка о утвр ђи ва њу општег инте ре са, 
број: 04/1-012-2-603/13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

546 Одлу ка о допу ни Одлу ке о пре но су пра ва 
вла сни штва, број: 04/1-012-2-594/13 . . . . . . . . . . .13

547 Одлу ка о измје ни Одлу ке о додје ли кон це си је 
за кори шће ње пољо при вред ног земљи шта у 
сво ји ни Репу бли ке Срп ске пред у зе ћу “Воћар 
комерц” д.о.о. Гра ди шка (“Слу жбе ни гла сник 
Репу бли ке Срп ске”, број 70/08)  . . . . . . . . . . . . . . .13

548 Рје ше ње о утвр ђи ва њу јав ног инте ре са за 
додје лу кон це си је за гео ло шка истра жи ва ња 
шљун ка на лока ли те ту “Доња Тра мо шни ца”, 
општи на Пела ги ће во . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

549 Рје ше ње број: 04/1-012-2-597/13  . . . . . . . . . . . . . .14

550 Рје ше ње о име но ва њу чла но ва Савје та за 
сузби ја ње наси ља у поро ди ци и поро дич ној 
зајед ни ци  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

551 Рје ше ње о име но ва њу Коми си је за избор 
чла но ва - пред став ни ка осни ва ча у Управ ни 
одбор Висо ке меди цин ске шко ле у При је до ру 
и Висо ке шко ле за тури зам и хоте ли јер ство 
у Тре би њу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

552 Рје ше ње о измје ни Рје ше ња о име но ва њу 
Гарант ног одбо ра Скуп шти не акци о на ра 
Гарант ног фон да Репу бли ке Срп ске а.д. 
Бања Лука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
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- Reagensi za bakteriologiju 
- Reagensi za hematologiju 
- Reagensi za citologiju 
- Reagensi za histologiju 
- Ostali reagensi za mikroskopiju  

Lista D 06-07.1-
6801-3/10 

22.08. 
2011. 

u 
zdravstvenim 
ustanovama i 

specijali-
zovanim 
prodavni-

cama 

„Merck 
KGaA“, 

Frankfuter 
Strasse 250, 
Darmstadt, 
Njema ka 

„Tuzlafarm“ 
d.o.o,  

Rudarska 71, 
Tuzla 

2. 

- Anaerobni i identifikacijski sistemi 
- Gotove mikrobiološke podloge i 
slajdovi 
- Dehidrirane mikrobiološke 
podloge i aditivi 
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d.o.o,  
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Tuzla 
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553 Рје ше ње о измје на ма Рје ше ња о име но ва њу 
чла но ва Орга ни за ци о ног одбо ра за 
оби ље жа ва ње пара сто са и поме на жртва ма 
уста шког гено ци да у Доњој Гра ди ни  . . . . . . . . . .15

Рје ше ње о разр је ше њу пред став ни ка Вла де 
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346, http://www.slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број:
01-411/93 лист је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.
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ИСКОРИСТИТЕ

ПОПУСТ

50 %
за све наше

претплатнике

СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1992-2012

НА АРХИВУ


