
1681
На основу члана 76. став 6. Закона о локалној самоупра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), 
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке IV 
Одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености 
јединица локалне самоуправе у Републици Српској (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 62/16), Влада Репу-
блике Српске, на 145. сједници, одржаној 28.9.2017. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О СТЕПЕНУ РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2018. 

ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђује се степен развијености једини-

ца локалне самоуправе у Републици Српској за 2018. го-
дину.

II
1) Развијене јединице локалне самоуправе су: Бања 

Лука, Бијељина, Гацко, Градишка, Дервента, Добој, Звор-
ник, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Лакташи, 
Модрича, Мркоњић Град, Пале, Приједор, Прњавор, 
Теслић, Требиње и Угљевик.

2) Средње развијене јединице локалне самоуправе су: 
Билећа, Брод, Вишеград, Козарска Дубица, Котор Варош, 
Милићи, Нови Град, Соколац, Србац, Станари, Фоча и Че-
линац.

3) Неразвијене јединице локалне самоуправе су: Брату-
нац, Власеница, Доњи Жабар, Костајница, Љубиње, Неве-
сиње, Пелагићево, Петровац, Петрово, Рибник, Рогатица, 
Хан Пијесак, Шамац и Шипово.

4) Изразито неразвијене јединице локалне самоуправе 
су: Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар, 
Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, Крупа на 
Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, 
Рудо, Сребреница, Трново, Чајниче и Шековићи.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2385/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1682
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), а у вези са чл. 13. и 49. Закона 
о приватизацији државних станова (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/11, 67/13 и 60/15), и Закључка 
Народне скупштине Републике Српске у вези са Информа-
цијом о остваривању права избјеглица, расељених лица и 
повратника (“Службени гласник Републике Српске”, број 
21/17), Влада Републике Српске, на 145. сједници, одржа-
ној 28.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

СТАНОВА ИЗГРАЂЕНИХ И НАБАВЉЕНИХ СРЕДСТВИМА 
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГРАДУ ТРЕБИЊУ И 

ОПШТИНАМА ПАЛЕ И БРАТУНАЦ

I
Даје се сагласност да се изврши приватизација 64 (ше-

здесет четири) стана у својини Републике Српске у граду 
Требињу и општинама Пале и Братунац, који се користе 
за алтернативни смјештај избјеглица и расељених лица, 
а изграђени су и набављени средствима Владе Републике 
Српске и налазе се на располагању код Министарства за 
избјеглице и расељена лица.

II
Приватизација станова из тачке I ове одлуке врши се 

откупом у складу са Законом о приватизацији државних 
станова.

III
Право откупа станова из тачке I ове одлуке имају лица 

за која је Министарство за избјеглице и расељена лица ре-
визијом утврдило да испуњавају услове за коришћење ових 
станова по основу права на алтернативни смјештај у складу 
са позитивним правним прописима, а исти су се изјаснили 
да желе откуп предметних станова.

IV
Сагласност из тачке I ове одлуке односи се на сљедеће 

станове:

Редни 
бр.

Град/
општина Адреса стана

Повр-
шина 
у м²

1 Требиње Насеље Џивар, објекат К-2, стан бр. 2 54,67
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БАЊА ЛУКА

Број 93 Год. XXVI

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

НЛБ 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

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18



 

2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 93 11.10.2017.

2 Требиње Насеље Џивар, објекат К-2, стан бр. 3 54,67

3 Требиње Насеље Џивар, објекат К-2,  стан 
бр. 4 54,67

4 Требиње Насеље Џивар, објекат К-4, стан бр. 2 54,67
5 Требиње Насеље Џивар, објекат К-5, стан бр. 1 54,67
6 Требиње Насеље Џивар, објекат К-5, стан бр. 2 54,67
7 Требиње Насеље Џивар, објекат К-5, стан бр. 4 54,67
8 Требиње Насеље Џивар, објекат К-6, стан бр. 2 54,67

9 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 1, стан 
бр. 1 25,90

10 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 1, стан 
бр. 4 24,18

11 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 1, стан 
бр. 6 25,90

12 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 2, стан 
бр. 6 37,42

13 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 2, стан 
бр. 7 37,42

14 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 2, стан 
бр. 8 35,64

15 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 4, стан 
бр. 3 37,42

16 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 5, стан 
бр. 1 25,90

17 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 5, стан 
бр. 9 24,18

18 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 6, стан 
бр. 1 35,64

19 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 6, стан 
бр. 2 37,42

20 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 6, стан 
бр. 3 37,42

21 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 6, стан 
бр. 4 35,64

22 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 7, стан 
бр. 5 63,08

23 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 7, стан 
бр. 7 60,21

24 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 7, стан 
бр. 8 24,18

25 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 7, стан 
бр. 10 75,16

26 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 8, стан 
бр. 4 47,19

27 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 8, стан 
бр. 8 47,19

28 Пале Насеље Луке I, објекат бр. 9, стан 
бр. 7 60,21

29 Братунац Ламела бр. 12, Св. Саве, стан бр. 15 39,62
30 Братунац Ламела бр. 12, Св. Саве, стан бр. 12 37,95
31 Братунац Ламела бр. 12, Св. Саве, стан бр. 11 39,62
32 Братунац Ламела бр. 12, Св. Саве, стан бр. 9 37,95
33 Братунац Ламела бр. 12, Св. Саве, стан бр. 5 37,95
34 Братунац Ламела бр. 12, Св. Саве, стан бр. 11 37,95
35 Братунац Ламела бр. 12, Св. Саве, стан бр. 17 36,16

36 Братунац Ламела 9, Гаврила Принципа, стан 
бр. 11 48,01

37 Братунац Ламела 9, Гаврила Принципа, стан 
бр. 10 41,25

38 Братунац Ламела бр. 8, Гаврила Принципа, 
стан бр. 19 41,69

39 Братунац Ламела бр. 8, Гаврила Принципа, 
стан бр. 18 49,99

40 Братунац Ламела бр. 8, Гаврила Принципа, 
стан бр. 16 40,72

41 Братунац Ламела бр. 8, Гаврила Принципа, 
стан бр. 14 47,69

42 Братунац Ламела бр. 7, Гаврила Принципа, 
стан бр. 25 42,07

43 Братунац Ламела бр. 7, Гаврила Принципа, 
стан бр. 21 57,79

44 Братунац Ламела бр. 7, Гаврила Принципа, 
стан бр. 17 79,07

45 Братунац Ламела бр. 7, Гаврила Принципа, 
стан бр. 16 61,50

46 Братунац Ламела бр. 6, Гаврила Принципа, 
стан бр. 15 43,46

47 Братунац Ламела бр. 5, Гаврила Принципа, 
стан бр. 20 38,90

48 Братунац Ламела бр. 5, Гаврила Принципа, 
стан бр. 15 45,27

49 Братунац Ламела бр. 5, Гаврила Принципа, 
стан бр. 14 50,31

50 Братунац Ламела бр. 4, Гаврила Принципа, 
стан бр. 24 40,66

51 Братунац Ламела бр. 4, Гаврила Принципа, 
стан бр. 23 47,86

52 Братунац Ламела бр. 4, Гаврила Принципа, 
стан бр. 19 55,68

53 Братунац Ламела бр. 3, Гаврила Принципа, 
стан бр. 21 36,50

54 Братунац Ламела бр. 2, Гаврила Принципа, 
стан бр. 19 39,02

55 Братунац Ламела бр. 2, Гаврила Принципа, 
стан бр. 18 44,26

56 Братунац Ламела бр. 11, Светог Саве, стан бр. 
13 34,88

57 Братунац Ламела 11, Светог Саве, стан бр. 10 37,24
58 Братунац Ламела 11, Светог Саве, стан бр. 9 38,51
59 Братунац Ламела бр. 11, Светог Саве, стан бр. 8 42,01
60 Братунац Ламела бр. 11, Светог Саве, стан бр. 7 37,24
61 Братунац Ламела бр. 11, Светог Саве, стан бр. 4 37,24
62 Братунац Ламела бр. 11, Светог Саве, стан бр. 3 38,51
63 Братунац Ламела бр. 11, Светог Саве, стан бр. 2 42,01

64 Братунац Ламела бр. 12, Светог Саве, стан бр. 
20 36,16

V
Задужује се Министарство за избјеглице и расељена 

лица да са корисницима ових станова закључи уговор о заку-
пу у складу са Законом о приватизацији државних станова.

VI
Задужује се Републичка дирекција за обнову и изград-

њу да у име Републике Српске као продавца спроведе по-
ступак откупа станова у својини Републике Српске наведе-
них у тачки IV ове одлуке и изврши овјеравања уговора о 
откупу станова у складу са одредбама Закона о приватиза-
цији државних станова.

VII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

за избјеглице и расељена лица и Републичка дирекција за 
обнову и изградњу.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2355/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1683
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2017. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 116/16), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и
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ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине 

и спорта (организациони код 37100001) на План утрошка 
средстава за период 1.9 - 30.9.2017. године, у укупном 
износу од 100.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сље-

дећи начин:
- 415200 - текући грантови спортским 
организацијама .............................................  100.000,00 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: 04/1-012-2-2404/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1684
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 28. Закона о државним службеницима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 
57/16) и члана 81. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), Влада Републике Српске, 
на 145. сједници, одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

I
Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних мје-
ста у Министарству за избјеглице и расељена лица.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2384/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1685
На основу члана 68. Закона о посредовању у запошља-

вању и правима за вријеме незапослености (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 30/10 и 102/12) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 145. сједници, одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ Завод 

за запошљавање Републике Српске, број: 01.6/0801-402-
2/17, од 14.9.2017. године.

II
Одлуком Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање 

Републике Српске, Пале, из тачке I ове одлуке прихвата 
се Понуда понуђача “Херцег-инвест” д.о.о. Требиње, број: 
17/7, од 27.2.2017. године, и одобрава се  привремено усту-
пање некретнина власништво ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске ради грађења новог стамбено-пословног 
објекта на локацији на којој се налази уступљени пословни 
простор Завода у Требињу, Улица краља Петра I Ослобо-
диоца број 44.

III
Права и обавезе између ЈУ Завод за запошљавање Репу-

блике Српске, Пале, и понуђача привредног друштва “Хер-
цег-инест” д.о.о. Требиње везано за предметни правни по-
сао утврдиће се уговором о регулисању међусобних права 
и обавеза закљученим пред нотаром.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2391/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1686
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Вла-

ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Дају се на привремено коришћење без накнаде Ауто-
мото савезу Републике Српске непокретности на к.ч. број: 
766/12 (нови премјер) КО Лакташи, што у нарави предста-
вља Фабрику моторних уља и мазива, укњижене у корист 
Републике Српске.

II
Ауто-мото савез Републике Српске непокретности из 

тачке I ове одлуке може користити искључиво за обављање 
послова из Закона о овлашћењима Ауто-мото савеза Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
1/09).

III
Право на коришћење непокретности из тачке I ове 

одлуке трајаће до доношења коначне одлуке о статусу исте, 
а корисник нема право на поврат средстава уложених у не-
покретност.

IV
Између Владе Републике Српске, коју заступа ми-

нистар саобраћаја и веза, и Ауто-мото савеза Републике 
Српске закључиће се уговор, којим ће се поближе дефи-
нисати врста и висина улагања у непокретности, начин ко-
ришћења, као и остали услови утврђени Законом о ствар-
ним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15).

V
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-7599/14, од 
20.11.2014. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2388/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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1687
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и чла-
на 36. Статута Јавног предузећа шумарства “Шуме Репу-
блике Српске” а.д. Соколац (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 37/17), Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике 
Српске” а.д. Соколац, на 60. радно-консултативној сједни-
ци, одржаној 25.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ШУМАРСТВА “ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД 

СОКОЛАЦ

1. Разрјешавају се дужности вршиоци дужности члано-
ва Надзорног одбора Јавног предузећа шумарства “Шуме 
Републике Српске” а.д. Соколац:

- проф. др Биљана Марковић, предсједница,
- Оливер Марковић, дипл. правник, потпредсједник,
- Горан Рачић, дипл. економиста,
- Ранко Стојановић, дипл. инж. шумарства, и
- Марија Шкобо, дипл. инж. шумарства.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2353/17 Предсједница
25. септембра 2017. године Скупштине,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1688
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и чла-
на 36. Статута Јавног предузећа шумарства “Шуме Репу-
блике Српске” а.д. Соколац (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 37/17), Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике 
Српске” а.д. Соколац, на 60. радно-консултативној сједни-
ци, одржаној 25.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ШУМАРСТВА “ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ” АД СОКОЛАЦ

1. За вршиоце дужности предсједнице, потпредсједни-
ка и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа шумар-
ства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац на период до 
два мјесеца именују се:

- проф. др Биљана Марковић, предсједница,
- Оливер Марковић, дипл. правник, потпредсједник,
- Горан Рачић, дипл. економиста,
- Ранко Стојановић, дипл. инж. шумарства, и
- Марија Шкобо, дипл. инж. шумарства.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2349/17 Предсједница
25. септембра 2017. године Скупштине,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1689
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-

да Републике Српске, на 60. радно-консултативној сједни-
ци, одржаној 25.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА НЕВЕСИЊЕ

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора ЈЗУ Болни-
ца Невесиње због истека мандата, и то:

1) Максим Брењо, др медицине,
2) Миланка Зубац, дипл. економиста,
3) Трипо Скочајић, др медицине.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2350/17 Предсједница
25. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1690
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 4. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број118/08), Влада Републике Српске, на 60. радно-консул-
тативној сједници, одржаној 25.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА НЕВЕСИЊЕ

1. Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Бол-
ница Невесиње до окончања поступка јавне конкуренције, 
у саставу:

1) Максим Брењо, др медицине,
2) Миланка Зубац, дипл. економиста,
3) Трипо Скочајић, др медицине.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2352/17 Предсједница
25. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1691
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-42/16, од 21.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 234/5, Брдо, њива 5. класе, у површини од 46 
m², уписана у п.л. 178 КО Соколине, посјед Ловреновић 
(Јако) Иво са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 793/3, Равна Гора, ливада 6. класе, у површини 
од 645 m², уписана у п.л. 178 КО Соколине, посјед Ловре-
новић (Јако) Иво са 1/1 дијела, стварни и фактички власник 
и посједник Ловреновић (Јако) Иво.
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2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 

првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2356/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1692
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-48/16, од 29.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1948/2, Поткрајеви, пашњак 4. класе, у повр-
шини од 1243 m², уписана у п.л. 121 КО Вишевице, на име 
Марковић Грге Мато са 1/3 дијела, Марковић Марка Ло-
врен са 1/3 дијела, Марковић Мате Богдан са 1/3 дијела, 
стварни и фактички власник и посједник Марковић Грге 
Мато, Марковић Марка Ловрен и Марковић Мате Богдан.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2357/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1693
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-39/16, од 21.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 810/2, Кадинице, ливада 6. класе, у површини 
од 1480 m², уписана у п.л. 162 КО Соколине, посјед Марко-
вић (Стипо) Милан са 1/1 дијела, стварни и фактички вла-
сник и посједник Марковић (Стипо) Милан.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2358/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1694
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-36/16, од 25.8.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 221/2, Код млина, шума 5. класе, у површини 
од 28 m², уписанa у п.л. 142 КО Соколине, посјед Зеба (Ја-
ков) Марко са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 407/2, Бара, њива 5. класе, у површини од 470 
m², уписанa у п.л. 142 КО Соколине, посјед Зеба (Јаков) 
Марко са 1/1 дијела, стварни и фактички власник Зеба (Ја-
ков) Марко,

- к.ч. бр. 408/2, Бара, ливада 4. класе, у површини од 
165 m², уписанa у п.л. 142 КО Соколине, посјед Зеба (Ја-
ков) Марко са 1/1 дијела, стварни и фактички власник Зеба 
(Јаков) Марко,

- к.ч. бр. 471/2, Градиница, пашњак 4. класе, у површи-
ни од 401 m², уписанa у п.л. 142 КО Соколине, посјед Зеба 
(Јаков) Марко са 1/1 дијела, стварни и фактички власник 
Зеба (Јаков) Марко,

- к.ч. бр. 472/2, Градиница, њива 6. класе, у површи-
ни од 62 m², уписанa у п.л. 142 КО Соколине, посјед Зеба 
(Јаков) Марко са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и 
посједник Зеба (Јаков) Марко.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2359/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1695
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-33/16, од 11.7.2016. 
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године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 851/2, Лучице, ливада 5. класе, у површини од 
311 m², уписана у п.л. 87 КО Соколине, посјед Марковић 
(Илија) Стипо са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и 
посједник Марковић (Илија) Стипо.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2360/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1696
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-30/16, од 20.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 229/4, Скакавац, њива 6. класе, у површини од 
47 m², уписана у п.л. 26 КО Соколине, посјед Гргић (Анте) 
Илија са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и посјед-
ник Гргић (Анте) Илија.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2361/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1697
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-31/16, од 21.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 229/3, Скакавац, њива 6. класе, у површини од 
7 m², уписана у п.л. 27 КО Соколине, посјед Гргић (Анте) 

Марко са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и посјед-
ник Гргић (Анте) Марко.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2362/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1698
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне 
јединице Котор Варош, број: 21.24/473-40/16, од 8.7.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 869/3, Лука, њива 6. класе, у површини од 71 
m², уписана у п.л. 164 КО Соколине, посјед Барић (Иво) 
Томо са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и посјед-
ник Барић (Иве) Томо.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2363/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1699
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-51/16, од 12.7.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1720/2, Закрајнице, пашњак 4. класе, у повр-
шини од 101 m², уписана у п.л. 136 КО Вишевице, на име 
Марковић Марка Перо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1721/2, Закрајнице, пашњак 4. класе, у повр-
шини од 98 m², уписана у п.л. 136 КО Вишевице, на име 
Марковић Марка Перо са 1/1 дијела, стварни и фактички 
власник и посједник Марковић Марка Перо.
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2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 

првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2364/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1700
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне 
јединице Котор Варош, број: 21.24/473-54/16, од 8.7.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1732/3, Закрајнице, пашњак 4. класе, у повр-
шини од 192 m², уписана у п.л. 140 КО Вишевице, на име 
Марковић Пере Иво са ½ дијела, Марковић Пере Томислав 
са ½ дијела,

- к.ч. бр. 1732/4, Закрајнице, приступни пут, у површи-
ни од 64 m², уписана у п.л. 140 КО Вишевице, на име Мар-
ковић Пере Иво са ½ дијела, Марковић Пере Томислав са 
½ дијела,

- к.ч. бр. 1733/2, Закрајнице, пашњак 4. класе, у повр-
шини од 118 m², уписана у п.л. 140 КО Вишевице, на име 
Марковић Пере Иво са ½ дијела, Марковић Пере Томислав 
са ½ дијела, стварни и фактички власник и посједник Мар-
ковић Пере Иво и Марковић Пере Томислав.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2365/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1701
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Котор Варош, број: 21.24/473-16/15, од 30.12.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 460/4, Градина, њива 6. класе, у површини од 
2038 m², уписана у п.л. 177 КО Соколине, посјед Ловрено-
вић (Јаке) Перо са 1/1 дијела, стварни и фактички власник 
Ловреновић (Јаке) Перо.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2366/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1702
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-52/16, од 29.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1946/2, Прљине, пашњак 4. класе, у површини 
од 166 m², уписана у п.л. 138 КО Вишевице, на име Марко-
вић Мате Богдан са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1953/2, Давидовица, пашњак 4. класе, у повр-
шини од 578 m², уписана у п.л. 138 КО Вишевице, на име 
Марковић Мате Богдан са 1/1 дијела, стварни и фактички 
власник и посједник Марковић Мате Богдан.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2367/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1703
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Котор Варош, број: 21.24/473-17/16, од 30.12.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 234/6, Брдо, њива 5. класе, у површини од 45 
m², уписана у п.л. 179 КО Соколине, посјед Ловреновић 
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(Јако) Перо са ½ дијела и Ловреновић (Јако) Стипо са 1/1 
дијела, стварни и фактички власник и посједник Ловрено-
вић (Јако) Перо и Ловреновић (Јако) Стипо.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2368/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1704
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-38/16, од 31.3.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 860/2, Трњина, њива 7. класе, у површини 
од 207 m², уписанa у п.л. 153 КО Соколине, посјед Барић 
(Анто) Илија са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 860/3, Трњина, њива 7. класе, у површини од 
5 m², уписанa у п.л. 153 КО Соколине, посјед Барић (Анто) 
Илија са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и посјед-
ник Барић (Анто) Илија.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2369/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1705
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Котор Варош, број: 21.24/473-47/16, од 30.12.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1734/3, Закранице, пашњак 6. класе, у повр-
шини од 64 m², уписана у п.л. 14 КО Вишевице, на име Ба-
рић Пере Јозо са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и 
посједник Барић Пере Јозо.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2370/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1706
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-35/16, од 21.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 495/2, Студенац, њива 6. класе, у површини 
од 1155 m², уписана у п.л. 116 КО Соколине, посјед Пеула 
(Драго) Ката са 1/6 дијела, Пеула (Драго) Перо са 1/6 дије-
ла, Пеула (Драго) Љубица са 1/6 дијела, Пеула (Драго) Ран-
ко са 1/6 дијела, Пеула (Драго) Стипо са 1/6 дијела и Пеула 
(Драго) Винко са 1/6 дијела, стварни и фактички власник и 
посједник Пеула (Драго) Ката, Пеула (Драго) Перо, Пеула 
(Драго) Љубица, Пеула (Драго) Ранко, Пеула (Драго) Стипо 
и Пеула (Драго) Винко.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2371/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1707
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-41/16, од 21.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 811/3, Кадиница, ливада 5. класе, у површини 
од 420 m², уписана у п.л. 166 КО Соколине, посјед Јаковље-
вић (Лука) Анто са 1/1 дијела, стварни и фактички власник 
и посједник Јаковљевић (Лука) Анто.
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2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 

првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2372/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1708
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-53/16, од 29.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1947/2, Прљуне, пашњак 4. класе, у површини 
од 221 m², уписана у п.л. 139 КО Вишевице, на име Марко-
вић Пере Иво са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и 
посједник Марковић Пере Иво.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2373/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1709
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-43/16, од 29.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи и то:

- к.ч. бр. 126/2, Трњина, њива 6. класе, у површини од 
507 m², уписана у п.л. 61 к.о. Вишевице, на име Јаковљевић 
Луке Анто са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 127/2, Трњина, пашњак 4. класе, у површини 
од 512 m², уписана у п.л. 61 к.о. Вишевице, на име Јаковље-
вић Луке Анто са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 130/2, Трњина, њива 7. класе, у површини од 
1363 m², уписана у п.л. 61 к.о. Вишевице, на име Јаковље-

вић Луке Анто са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и 
посједник Јаковљевић Луке Анто.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2374/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1710
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-37/16, од 31.3.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 794/2, Равна Гора, шума 5. класе, у површи-
ни од 252 m², уписанa у п.л. 143 КО Соколине, посјед Зеба 
(Јозо) Јуро са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 795/2, Равна Гора, ливада 6. класе, у површи-
ни од 536 m², уписанa у п.л. 143 КО Соколине, посјед Зеба 
(Јозо) Јуро са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 796/2, Равна Гора, пашњак 5. класе, у повр-
шини од 1099 m², уписанa у п.л. 143 КО Соколине, посјед 
Зеба (Јозо) Јуро са 1/1 дијела, стварни и фактички власник 
и посједник Зеба (Јозо) Јуро.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2375/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1711
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Котор Варош, број: 21.24/473-24/16, од 30.12.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1734/4, Закранице, пашњак 6. класе, у површи-
ни од 129 m², уписана у п.л. 124 КО Вишевице, на име Мар-
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ковић Иве Анто са 1/1 дијела, стварни и фактички власник 
и посједник Марковић Иве Анто.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2376/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1712
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-32/16, од 21.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 855/4, Кадинице, пашњак 4. класе, у површини 
од 261 m², уписана у п.л. 85 КО Соколине, посјед Мајсторо-
вић (Стипо) Иво са 1/1 дијела, стварни и фактички власник 
и посједник Мајсторовић (Стипо) Иво.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2377/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1713
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-28/15, од 31.3.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 234/4, Брдо, њива 5. класе, у површини од 233 
m², уписанa у п.л. 82 КО Соколине, посјед Ловреновић (Ја-
кова) Иво са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 235/2, Брдо, пашњак 5. класе, у површини од 
868 m², уписанa у п.л. 82 КО Соколине, посјед Ловреновић 
(Јакова) Иво са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 793/4, Равна Гора, пашњак 5. класе, у повр-
шини од 255 m², и њива 7. класе, у површини од 1324 m², 

уписанa у п.л. 82 КО Соколине, посјед Ловреновић (Јакова) 
Иво са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 799/3, Пољана, пашњак 4. класе, у површини 
од 39 m², све уписане у п.л. 82 КО Соколине, посјед Ло-
вреновић (Јакова) Иво са 1/1 дијела, стварни и фактички 
власник и посједник Ловреновић (Јакова) Иво.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2378/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1714
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-46/16, од 28.7.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1549/2, Њива, њива 5. класе, у површини од 5 
m², уписана у п.л. 128 КО Вишевице, на име Марковић Иве 
Стипо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1607/2, Трешњевац, ливада 4. класе, у повр-
шини од 30 m², уписана у п.л. 128 КО Вишевице, на име 
Марковић Иве Стипо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1607/3, Трешњевац ливада 4. класе, у површи-
ни од 5 m², уписана у п.л. 128 КО Вишевице, на име Марко-
вић Иве Стипо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1607/4, Трешњевац ливада 4. класе, у повр-
шини од 11 m², уписана у п.л. 128 КО Вишевице, на име 
Марковић Иве Стипо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1702/2, Надгај, пашњак 4. класе, у површини 
318 m², уписана у п.л. 128 КО Вишевице, на име Марковић 
Иве Стипо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1705/3, Гајић, пашњак 4. класе, у површини од 
47 m², уписана у п.л. 128 КО Вишевице, на име Марковић 
Иве Стипо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1705/4, Гајић, пашњак 4. класе, у површини од 
571 m², уписана у п.л. 128 КО Вишевице, на име Марковић 
Иве Стипо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1706/2, Гајић, шума 6. класе, у површини од 7 
m², уписана у п.л. 128 КО Вишевице, на име Марковић Иве 
Стипо са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и посјед-
ник Марковић Иве Стипо.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-2379/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-50/16, од 28.7.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1743/2, Закрајнице, пашњак 4. класе, у повр-
шини од 400 m², уписана у п.л. 133 КО Вишевице, на име 
Марковић Паве Анто са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1744/2, Закрајнице, шума 5. класе, у површини 
од 242 m², уписана у п.л. 133 КО Вишевице, на име Марко-
вић Паве Анто са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1744/3, Закрајнице, шума 5. класе, у површини 
од 7 m², уписана у п.л. 133 КО Вишевице, на име Марковић 
Паве Анто са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1753/2, Брда, пашњак 4. класе, у површини од 
1216 m², уписана у п.л. 133 КО Вишевице, на име Марко-
вић Паве Анто са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и 
посједник Марковић Паве Анто.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2380/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1716
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-19/16, од 31.5.2017. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1548/4, Надгај, њива 5. класе, у површини од 
1056 м², уписана у п.л. бр. 56 КО Вишевице, на име Иличић 
Ивана Јозо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1581/3, Ћолопек, пашњак 5. класе, у површини 
од 1287 м², уписана у п.л. бр. 56 КО Вишевице, на име Или-
чић Ивана Јозо са 1/1 дијела,

- к.ч. бр. 1666/2, Крчевина, њива 6. класе, у површини 
од 269 м², уписана у п.л. бр. 56 КО Вишевице, на име Или-
чић Ивана Јозо са 1/1 дијела, стварни и фактички сувласни-
ци и супосједници Иличић Јозе Стипо, Иличић Јозе Јуро, 
Иличић Јозе Ивица, Иличић Јозе Томо, Иличић Јозе Ивка 
са по 3/18 дијела и Иличић Марка Иван, Иличић Марка Ма-
рија и Иличић Ирена са по 1/18 дијела.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-

требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2381/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1717
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, 
одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне је-
динице Котор Варош, број: 21.24/473-55/16, од 29.6.2016. 
године, а у сврху изградње регионалног пута Р-413 Котор 
Варош - Митровићи, и то:

- к.ч. бр. 1755/2, Брда, ливада 6. класе, у површини од 
225 m², уписана у п.л. 144 КО Вишевице, на име Марковић 
Стипо са 1/1 дијела, стварни и фактички власник и посјед-
ник Марковић Стипо.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2392/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1718
На основу члана 23, а у складу са чл. 21, 22. и 53. Зако-

на о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 59/13), и члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), на приједлог Комисије за концесије Републике 
Српске, Влада Републике Српске, на 143. сједници, одржа-
ној 14.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
КАМЕНА - БИЈЕЛОГ МЕРМЕРА НА ЛЕЖИШТУ 

“МАЈДАН”, ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО И МРКОЊИЋ ГРАД

1. У Рјешењу о избору најповољнијег понуђача и додје-
ли концесије за експлоатацију техничког грађевинског ка-
мена - бијелог мермера на лежишту “Мајдан”, општине Је-
зеро и Мркоњић Град (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 72/17), у тачки 1. бројеви: “47.500 КМ” замјењују 
се бројевима: “40.000 КМ”.

2. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи 
сва права утврђена овим рјешењем.

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

Број: 04/1-012-2-2271/17 Предсједница
14. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 175. став 1. тачка 2. Закона о раду (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 1/16), члана 41. став 1. 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 134/11 и 82/13) и члана 43. 
став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Срп-
ске, на 145. сједници, одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ 

РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Прим. др Мира Поповић разрјешава се дужности ди-
ректора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике 
Српске због испуњавања услова за остваривање права на 
старосну пензију.

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

Број: 04/1-012-2-2390/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник 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 145. сједници, одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Анка Шмитран Ђурић, др медицине, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за медицину рада 
и спорта Републике Српске до окончања поступка јавне 
конкуренције.

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

Број: 04/1-012-2-2389/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1719
На основу члана 12. став 2. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, бр. 56/06 и 28/13), члана 8. Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13) и члана 14. Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, број: 04/1-012-
2-1510/13, од 11.7.2013. године, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републике 
Српске а.д. Бањалука, на 145. сједници, одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

ПРАВИЛА
ПЛАСМАНА СРЕДСТАВА ПО КРЕДИТНИМ ЛИНИЈАМА 

И ЗАЈМОВИМА

Члан 1.
Правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима (у даљем тексту: Правила) Инвестиционо-развојне 

банке Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: ИРБРС) утврђују се: циљ, начин пласирања, врсте кредитних 
линија и зајмова, корисници, намјена, финансијски посредници, износи, периоди отплате, валуте, каматне стопе, накнаде, 
ограничења, инструменти обезбјеђења, контрола, те остала питања од значаја за пласман средстава по кредитним линијама 
из средстава фондова којима управља ИРБРС и зајмовима из средстава Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 
а.д. Бања Лука.

Члан 2.
(1) Врсте кредитних линија:
1. кредитна линија за почетне пословне активности,
2. кредитна линија за микробизнис у пољопривреди,
3. кредитна линија за пољопривреду,
4. кредитна линија за предузетнике и предузећа,
5. стамбени кредити,
6. кредитна линија за јединице локалне самоуправе.
(2) Врсте зајмова:
1. зајмови за демобилисане борце Војске Републике Српске (ВРС) и
2. зајмови за привредне субјекте чији је већински оснивач Борачка организација Републике Српске (БОРС) или демо-

билисани борац ВРС.

Члан 3.
(1) Корисници средстава по кредитним линијама су: правна лица са сједиштем у Републици Српској и правна лица 

са сједиштем у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине која су у стопостотном власништву лица која су држављани 
Републике Српске, физичка лица, предузетници, задруге и пољопривредна газдинства са пребивалиштем у Републици 
Српској и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

(2) Корисници средстава по кредитним линијама и зајмовима приказани су у табели:

Кредитна линија (КЛ) / Зајмови Корисници

КЛ за почетне пословне активности Предузетници и правна лица који обављају регистровану дјелатност не дуже од пет година од 
дана подношења захтјева за кредит.

КЛ за микробизнис у пољопривреди Физичка и правна лица која су уписана у регистар надлежног органа.
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КЛ за пољопривреду Правна лица, предузетници и пољопривредна газдинства који се баве производњом и прера-
дом у пољопривреди или рибарству.

КЛ за предузетнике и предузећа Предузетници и правна лица који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити, 
укључујући и новооснована правна лица.

КЛ за јединице локалне самоуправе Општине и градови на територији Републике Српске.
Стамбени кредити Физичка лица описана у члану 17. тачка 8. ових правила.
Зајмови за демобилисане борце ВРС Демобилисани борци, по списку достављеном од стране БОРС-а.
Зајмови за привредне субјекте чији је 
већински оснивач БОРС или демоби-
лисани борац ВРС

Привредни субјекти чији је већински оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС, по спис-
ку достављеном од стране БОРС-а.

Члан 4.
(1) Намјена средстава по кредитним линијама и зајмовима приказана је у табели:

Кредитна линија (КЛ) / Зајмови Намјена
КЛ за почетне пословне активности Набавка основних, обртних средстава.

КЛ за микробизнис у пољопривреди Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и ре-
финансирање.

КЛ за пољопривреду Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и ре-
финансирање.

КЛ за предузетнике и предузећа Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и ре-
финансирање.

КЛ за јединице локалне самоуправе Инфраструктурни пројекти, плаћање пореских обавеза и рефинансирање.

Стамбени кредити Куповина, изградња, реконструкција, адаптација и проширење стамбених 
јединица.

Зајмови за демобилисане борце ВРС Набавка основних и обртних средстава.
Зајмови за привредне субјекте чији је већински оснивач 
БОРС или демобилисани борац ВРС Додатно запошљавање демобилисаних бораца ВРС.

(2) Из средстава по кредитним линијама финансира се набавка основних и обртних средстава у сврху покретања, 
модернизације или проширења пословне дјелатности, плаћање пореских обавеза и рефинансирање у сврху побољшања 
ликвидности, као и куповина, изградња, реконструкција, адаптација и проширење стамбених јединица на територији Репу-
блике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

(3) Из средстава по кредитним линијама и зајмовима не може се финансирати куповина стамбених јединица и основ-
них средстава код којих је купац или његов брачни друг у првом степену праве или у другом степену побочне линије 
крвног сродства са продавцем или код којих су купац и продавац брачни другови, као и пословне трансакције између 
подносиоца захтјева за кредит и са њим власнички повезаних лица.

(4) Средства по кредитним линијама и зајмовима не могу се користити за финансирање приређивања игара на срећу, 
коцкарнице, кладионице и трговине, изузев за плаћање обавеза према произвођачима из Републике Српске.

(5) Корисници зајмова за демобилисане борце ВРС прије повлачења зајма морају регистровати дјелатност код надле-
жног органа.

Члан 5.
(1) Финансијски посредници за пласман средстава по кредитним линијама, изузев за зајмове за демобилисане борце 

ВРС и привредне субјекте чији је већински оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС, могу бити комерцијалне банке 
и микрокредитна друштва који имају важећу дозволу за рад надлежног органа и послују на територији Републике Српске.

(2) ИРБРС, у име и за рачун Фонда за развој и запошљавање Републике Српске, Фонда за развој источног дијела Репу-
блике Српске и Фонда становања Републике Српске, закључује оквирни уговор о пословно-техничкој сарадњи и уговор о 
зајму, а у складу са резултатима финансијске анализе посредника, и уговор о залагању садашњег и будућег портфолија, за 
пласман средстава по кредитним линијама под редним бр. 1 - 6. из члана 2. ових правила.

(3) ИРБРС, у име и за рачун Фонда за развој и запошљавање Републике Српске, закључује уговор са Борачком орга-
низацијом Републике Српске за пласман средстава по зајмовима за демобилисане борце ВРС и привредне субјекте чији је 
већински оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС из члана 2. ових правила.

Члан 6.
(1) За кредитне линије под редним бр. 1 - 6. из члана 2. ових правила финансијски посредници закључују уговор о 

кредиту са корисником за сваки одобрени кредит.
(2) За кредитне линије под редним бр. 1 - 6. из члана 2. ових правила ИРБРС врши пласман средстава фондова којима 

управља ИРБРС финансијским посредницима у складу са динамиком пласмана средстава кориснику.
(3) За кредитне линије под редним бр. 1 - 6. из члана 2. ових правила ИРБРС обрачунава и наплаћује накнаду у корист 

фондова за износ средстава који је финансијски посредник повукао, а није пласирао кориснику у року од 15 дана од дана 
повлачења у износу од 6-мјесечног EURIBOR-a (у даљем тексту: “6mE”) + 1 процентни поен, минимално 5,5% годишње.

Члан 7.
(1) ИРБРС ограничава минималан и максималан износ кредита у оквиру кредитних линија и зајмова према намјени. 

Преглед износа кредита по кредитним линијама и износа зајмова према намјени приказан je y табели:

Кредитна линија / Зајмови Износ кредита / Зајмова (у КМ)
КЛ за почетне пословне активности · од 5.000 до 500.000
КЛ за микробизнис у пољопривреди · од 5.000 до 500.000

КЛ за пољопривреду

· од 30.000 до 5.000.000 за основна, обртна средства, плаћање пореских обавеза и рефинан-
сирање,
· од 50.000 до 2.000.000 за обртна средства за набавку пољопривредних производа домаћих 
пољопривредних произвођача.
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КЛ за предузетнике и предузећа

· од 30.000 до 5.000.000 за основна, обртна средства, плаћање пореских обавеза или рефи-
нансирање,
· од 50.000 до 3.000.000 за припрему извоза,
· од 50.000 до 2.000.000 за обртна средства за набавку пољопривредних производа домаћих 
пољопривредних произвођача.

КЛ за јединице локалне самоуправе · до 5.000.000 за финансирање инфраструктурних пројеката, плаћање пореских обавеза и 
рефинансирање.

Стамбени кредити · од 10.000 до 150.000 за куповину, изградњу, реконструкцију, проширење и адаптацију 
стамбене јединице.

Зајмови за демобилисане борце ВРС · од 3.000 до 20.000 за пројекте из области мале привреде и предузетништва.
Зајмови за привредне субјекте чији је 
већински оснивач БОРС или демобили-
сани борац ВРС

· од 10.000 до 300.000 за додатно запошљавање демобилисаних бораца, а кумулативно мак-
симално 300.000,
· на сваких 10.000 обавезно је запошљавање најмање једног демобилисаног борца ВРС.

(2) Из средстава по кредитним линијама финансира се највише 80% од вриједности пројекта, изузев за: стамбене 
кредите, кредитну линију за почетне пословне активности, кредитну линију за микробизнис у пољопривреди и зајмове за 
демобилисане борце Војске Републике Српске.

(3) Корисници средстава из претходног става обезбјеђују учешће минимално 20% од вриједности пројекта у новцу, 
стварима и правима.

Члан 8.
(1) Корисници зајма за демобилисане борце ВРС имају обавезу самозапошљавања/запошљавања демобилисаних бо-

раца ВРС и чланова породица погинулих и несталих бораца, а привредни субјекти чији је већински оснивач БОРС или 
демобилисани борац ВРС имају обавезу запошљавања демобилисаних бораца ВРС и чланова породица погинулих и не-
сталих бораца.

(2) Под самозапошљавањем, у смислу ових правила, подразумијева се радно ангажовање демобилисаног борца ВРС у 
самосталној предузетничкој дјелатности или правном лицу основаном од стране демобилисаног борца, односно бављење 
пољопривредном производњом демобилисаног борца ВРС на регистрованом породичном пољопривредном газдинству, 
уписаном у Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а.

Члан 9.
(1) За кредитне линије под редним бр. 1 - 6. из члана 2. ових правила, за одобравање кредита крајњем кориснику неоп-

ходно је доношење сљедећих одлука, у складу са висином кредитног износа, и то:
1. за износе кредитног задужења подносиоца захтјева за кредит по кредитним линијама ИРБРС до 50.000 KM одлука о 

одобравању кредита финансијског посредника,
2. за износе кредитног задужења подносиоца захтјева за кредит по кредитним линијама ИРБРС преко 50.001 KM одлу-

ка о одобравању кредита финансијског посредника и одлука Кредитног одбора ИРБРС.
(2) За зајмове за демобилисане борце ВРС и привредне субјекте чији је већински оснивач БОРС или демобилисани 

борац ВРС одлука о одобравању зајма Кредитног одбора ИРБРС.
(3) Кредитни одбор ИРБРС именује Надзорни одбор ИРБРС.

Члан 10.
(1) Период отплате утврђује се за сваку кредитну линију и зајам посебно. Период отплате састоји се од грејс-периода 

и периода отплате главнице и камате.
(2) Период отплате почиње тећи од првог дана наредног мјесеца од дана повлачења укупног износа средстава од стране 

корисника.
(3) Рок за повлачење укупног износа средстава за корисника кредита и зајма је 6 (шест) мјесеци од дана закључивања 

уговора о кредиту, односно зајму, изузев за набавку обртних средстава за набавку пољопривредних производа домаћих 
пољопривредних произвођача, за које је рок за повлачење укупног износа средстава 2 (два) мјесеца. Рок за повлачење 
укупног износа средстава може се продужити максимално за 6 (шест) мјесеци, изузев за набавку обртних средстава за 
примарну производњу и за набавку пољопривредних производа домаћих пољопривредних произвођача, а по процедури 
као и за одобравање кредита/зајма која је дефинисана чланом 9. ових правила. Продужени рок за повлачење средстава 
укључује се у грејс-период.

(4) Грејс-период и рок коришћења су периоди у којима корисник кредита, односно зајма није у обавези отплате главни-
це кредита/зајма, већ само плаћања камате на повучени дио средстава.

Члан 11.
(1) Период отплате и грејс-период за кориснике по кредитним линијама и зајмовима приказани су у табели:

Кредитна линија (КЛ) / Зајмови Период отплате Грејс-период
КЛ за почетне пословне активности · до 10 година · до 12 мјесеци
КЛ за микробизнис у пољопривреди · до 10 година · до 36 мјесеци

КЛ за пољопривреду
· до 12 година
· до 1 године за набавку домаћих пољопривред-
них производа

· до 36 мјесеци
· до 12 мјесеци

КЛ за предузетнике и предузећа

· до 12 година
· до 5 година за припрему извоза
· до 1 године за прерађиваче домаћих пољопри-
вредних производа

· до 24 мјесеца
· до 24 мјесеца
· до 12 мјесеци

КЛ за јединице локалне самоуправе · до 12 година · до 24 мјесеца
Стамбени кредити · до 25 година · нема
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Зајмови за демобилисане борце ВРС · до 10 година · до 36 мјесеци
Зајмови за привредне субјекте
чији је већински оснивач БОРС
или демобилисани борац ВРС

· до 10 година · до 12 мјесеци

Члан 12.
(1) Корисницима кредита по кредитним линијама и зајмова из члана 2. ових правила, изузев кредитне линије стамбени 

кредити и кредитне линије за почетне пословне активности, може се одобрити додатни/нови грејс-период до 24 мјесеца, 
на начин и под условима како је и одобрен, а по процедури као и за одобравање кредита која је дефинисана чланом 9. ових 
правила.

(2) За кредитну линију за почетне пословне активности може се одобрити додатни/нови грејс-период максимално до 
12 мјесеци.

(3) Одлуку о продужењу грејс-периода за зајмове за демобилисане борце ВРС, као и за зајмове за привредне субјекте 
чији је већински оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС, на образложен захтјев корисника, доноси Кредитни одбор 
ИРБРС.

(4) Одлуке о промјени услова из одлука о одобравању зајма за предузећа, зајмова за пољопривреду и прерађивачку ин-
дустрију, зајмова за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа те зајмова за правна лица која одреди 
Влада Републике Српске, које су донесене прије ступања на снагу ових правила, на основу тада важећих Правила пласмана 
средстава по кредитним линијама и зајмовима, доноси Кредитни одбор ИРБРС, на образложен захтјев корисника.

(5) Корисницима кредита и зајмова за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа, чија је намјена 
откуп пољопривредних производа домаћих пољопривредних произвођача, може се одобрити продужење рока доспијећа 
за максимално 12 мјесеци. Услов за продужење рока доспијећа је да корисник зајма/кредита поднесе захтјев прије истека 
рока доспијећа, уз достављање доказа да је у текућој години из властитих извора извршио откуп пољопривредних произво-
да домаћих произвођача у износу за који се тражи продужење.

Члан 13.
Корисницима кредита по кредитним линијама од 1. до 6. из члана 2. ових правила може се одобрити продужење рока 

отплате обавеза до 60 мјесеци.
Продужење рока отплате врши се на начин предвиђен чланом 9. ових правила. 

Члан 14.
(1) За кредитне линије под редним бр. 1 - 6. из члана 2. ових правила обавезе финансијског посредника према фонду 

по основу отплате зајма (главница и камата) доспијевају на наплату сваког првог у мјесецу. Финансијски посредник врши 
пренос средстава на рачун фонда најкасније два радна дана од дана доспијећа.

(2) За зајмове за демобилисане борце ВРС и привредне субјекте чији је већински оснивач БОРС или демобилисани 
борац ВРС обавезе корисника зајма према Фонду за развој и запошљавање по основу отплате зајма (главнице и камате) 
доспијевају на наплату сваког првог у мјесецу. Корисник зајма уплаћује средства на рачун Фонда најкасније 15 (петнаест) 
дана од дана доспијећа.

(3) За зајмове за предузећа, зајмове за пољопривреду и прерађивачку индустрију, зајмове за пољопривреду и индустри-
ју прераде пољопривредних производа те зајмове за правна лица која одреди Влада Републике Српске, који су раније одо-
брени на основу тада важећих Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима, обавезе корисника зајма 
према Фонду за развој и запошљавање по основу отплате зајма (главнице и камате) доспијевају на наплату сваког првог у 
мјесецу. Корисник зајма уплаћује средства на рачун Фонда најкасније 5 (пет) дана од дана доспијећа.

Члан 15.
Кредити и зајмови из члана 2. ових правила одобравају се у конвертибилним маркама, уз валутну клаузулу. Валута 

обрачуна за све кредите и зајмове je EUR по средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине.

Члан 16.
(1) За кредитне линије под редним бр. 1 - 6. из члана 2. ових правила ИРБРС утврђује:
1. излазну каматну стопу ИРБРС и минималну каматну стопу ИРБРС на годишњем нивоу и
2. максимални износ каматне марже финансијског посредника.
(2) За зајмове за демобилисане борце ВРС и привредне субјекте чији је већински оснивач БОРС или демобилисани 

борац ВРС ИРБРС утврђује каматну стопу за корисника.
(3) Излазна каматна стопа ИРБРС је каматна стопа на годишњем нивоу по којој ИРБPC пласира средства финансијским 

посредницима и утврђена је као “EURIBOR +/-...процентни поен”. Минимална каматна стопа ИРБРС је излазна каматна 
стопа ИРБРС која се примјењује у случају да је, усљед смањења износа EURIBOR, излазна каматна стопа ИРБРС нижа од 
утврђене минималне каматне стопе ИРБРС. Излазна каматна стопа ИРБРС је улазна каматна стопа финансијског посред-
ника.

(4) Максимални износ каматне марже финансијског посредника је максимални износ процентних поена за који фи-
нансијски посредници могу увећати своју улазну каматну стопу ради утврђивања каматне стопе за корисника. Збиром 
улазне каматне стопе финансијског посредника и максималног износа каматне марже финансијског посредника утврђена 
је максимална каматна стопа за корисника.

(5) Излазна каматна стопа ИРБРС и излазна каматна стопа финансијског посредника утврђује се према вриједности 
“6mE” на дан 31. март за период април - септембар текуће године и на дан 30. септембар за период октобар - децембар 
текуће и јануар - март наредне године.

(6) Обрачун камате врши се пропорционалном методом.
(7) Каматна стопа за зајмове за демобилисане борце ВРС и привредне субјекте чији је већински оснивач БОРС или 

демобилисани борац ВРС утврђује се у фиксном износу.
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Члан 17.
(1) Преглед излазних каматних стопа ИРБPC, минималних каматних стопа ИРБРС и максималних каматних маржи 

финансијског посредника по кредитним линијама приказан je y табели:

 Кредитна линија (КЛ)
Излазна каматна стопа ИРБРС

(минимална)
Максимална каматна маржа финан-

сијског посредника
КЛ за почетне пословне активности “6mЕ” – 2,2 проц. поена (1,3%) 3,4 процентна поена
КЛ за микробизнис у пољопривреди “6mЕ” - 2,2 проц. поена (1,3%) 3,4 процентна поена
КЛ за пољопривреду “6mЕ” - 3,0 проц. поена (1,3%) 3,1 процентни поен
КЛ за предузетнике и предузећа “6mЕ” – 2,7 проц. поена (1,6%) 3,1 процентни поен
Стамбени кредити “6mЕ” – 1,7 проц. поена (2,4%) 2,4 процентна поена
КЛ за јединице локалне самоуправе “6mЕ” – 2,2 проц. поена (1,3%) 3,1 процентни поен

(2) Каматна стопа по зајму за демобилисане борце ВРС и привредне субјекте чији је већински оснивач БОРС или де-
мобилисани борац ВРС износи 4%.

(3) Излазне каматне стопе ИРБРС и минималне каматне стопе ИРБРС по кредитним линијама биће умањене по крите-
ријумима приказаним у табели:

Кредитна линија (КЛ) Критеријум за умањење Износ умањења

КЛ за почетне пословне активности

- За пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изрази-
то неразвијених општина 0,5 проц. поена

- За пројекте из области прерађивачке индустрије и производње енергије 0,3 проц. поена
- За кластере 0,3 проц. поена

КЛ за микробизнис у пољопривреди
- За пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изрази-
то неразвијених општина 0,5 проц. поена

- За кластере 0,3 проц. поена

КЛ за пољопривреду

- За пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изрази-
то неразвијених општина 0,5 проц. поена

- За кластере 0,3 проц. поена
- Краткорочни кредити за набавку домаћих пољопривредних производа 0,5 проц. поена

КЛ за предузетнике и предузећа

- За пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изрази-
то неразвијених општина 0,5 проц. поена

- За пројекте из области прерађивачке индустрије и производње енергије 0,3 проц. поена
- За кластере 0,3 проц. поена
- За пројекте за подстицај туризма 0,3 проц. поена
- За припрему извоза 0,5 проц. поена
- Краткорочни кредити за прерађиваче домаћих пољопривредних производа 0,5 проц. поена

КЛ за јединице локалне самоуправе - За пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изрази-
то неразвијених општина 0,5 проц. поена

Стамбени кредити
- За бенефицирану групу 1,2 проц. поена
- Група I 0,7 проц. поена
- Група II 0,2 проц. поена

(4) Уколико је власник предузећа/радње млађи од 30 го-
дина, излазна каматна стопа ИРБРС умањује се за додатних 
0,3%.

(5) Кластер је облик организовања и удруживања прав-
них и/или физичких лица ради унапређења пословања, 
стварања додатне вриједности или смањења трошкова за 
сваког члана кластера, чији је носилац правно лице и код 
кога су сви учесници повезани уговором о сарадњи/удру-
живању и регистровани код надлежног органа.

(6) Пројекти за подстицај туризма су пројекти који 
се односе на искоришћавање туристичких потенцијала и 
унапређење туристичких капацитета Републике Српске и 
Брчко Дистрикта.

(7) Прерађивач домаћих пољопривредних производа је 
предузетник и правно лице који имају уговор са пољопри-
вредним произвођачима са територије Републике Српске и 
Брчко Дистрикта.

(8) Корисници стамбених кредита сврстани су у 3 (три) 
групе:

1. бенефицирана група:
- чланови породица погинулих и несталих бораца,
- ратни војни инвалиди од I до IV категорије,
- цивилне жртве рата од I до IV категорије,

- особе са инвалидитетом из члана 21. став 3. Закона 
о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запо-
шљавању инвалида (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 37/12 и 82/15),

- породице и самохрани родитељи са четворо и више 
дјеце,

- корисници средстава који средства користе за рје-
шавање стамбеног питања на територији неразвијене или 
изразито неразвијене општине;

2. група I:
- брачни парови, VII степен стручне спреме обоје,
- породице и самохрани родитељи са троје дјеце;
3. група II:
- брачни парови,
- самохрани родитељи са једно и двоје дјеце,
- самци.

Члан 18.
(1) Излазне каматне стопе ИРБРС ће бити умањене ку-

мулативно уколико пројекат испуњава све наведене крите-
ријуме за умањење.

(2) Максимално кумулативно умањење по кредитним 
линијама може бити 0,6 процентних поена, осим за ко-
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риснике код којих је власник млађи од 30 година, и који се 
имплементирају на подручју неразвијених и изразито не-
развијених општина, код којих може бити максимално до 
1,0 процентних поена.

(3) Кумулативно умањење не примјењује се на стамбе-
не кредите.

Члан 19.
(1) За кредитне линије из члана 2. ових правила финан-

сијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и 
провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/
или пријевремене отплате кредита.

(2) Укупан износ накнада и провизија из претходног 
става не може бити већи од 1% од одобреног износа креди-
та за правна лица, односно од 0,5% за физичка лица.

Члан 20.
(1) Укупан износ средстава пласираних по кориснику 

из извора ИРБРС на дан подношења захтјева за кредит фи-
нансијском посреднику, односно ИРБРС-у за зајам не може 
бити већи од највишег износа по кредитној линији и зајму 
према намјени, прописаног чланом 7. ових правила.

Члан 21.
(1) За кредитне линије из члана 2. ових правила пред-

ставник ИРБРС може присуствовати сједницама кредитног 
одбора финансијског посредника, без права гласа.

(2) За зајмове за демобилисане борце ВРС и привредне 
субјекте чији је већински оснивач БОРС или демобилиса-
ни борац ВРС представник БОРС-а може присуствовати 
сједницама Кредитног одбора ИРБРС, без права гласа.

Члан 22.
(1) За кредитне линије из члана 2. ових правила финан-

сијски посредник сноси ризик поврата за укупан износ кре-
дита са припадајућом каматом од стране корисника.

(2) За кредитне линије из члана 2. ових правила финан-
сијски посредник, у зависности од своје пословне полити-
ке, утврђује инструменте обезбјеђења уредне отплате кре-
дита са припадајућом каматом од стране корисника.

(3) За кредитне линије из члана 2. ових правила, на име 
обезбјеђења пласираних средстава, финансијски посред-
ник:

1. издаје једну мјеницу фонду на сваки зајам у износу 
до 500.000 KM,

2. издаје двије мјеница фонду на сваки зајам у износу од 
500.001 KM до 3.000.000 КМ,

3. издаје три мјенице фонду на сваки зајам у износу од 
3.000.001 до 5.000.000 КМ и

4. залаже кредитни портфолио, у складу са чланом 5. 
став (2) ових правила.

(4) За зајмове за демобилисане борце ВРС, у зависно-
сти од процјене кредитне способности подносиоца захтјева 
за зајам, ИРБPC утврђује два (2) или више од доље наве-
дених инструмената обезбјеђења уредне отплате зајма и 
плаћања камате, од којих је обавезна сопствена мјеница, са 
мјеничном изјавом и:

1. или јемство кредитно способног жиранта,
2. или хипотека на некретнине,
3. или залог на покретну имовину.
(5) За кориснике зајма привредне субјекте чији је осни-

вач БОРС или демобилисани борац ВРС, у зависности од 
процјене кредитне способности подносиоца захтјева за 
зајам, ИРБРС утврђује 2 (два) или више инструмената обе-
збјеђења уредне отплате зајма и плаћања камате, од којих је 
обавезна мјеница привредног субјекта и:

1. или хипотека на некретнине,
2. или залог на покретну имовину,
3. или јемство другог правног лица,
4. или гаранција Гарантног фонда Републике Српске.

Члан 23.
(1) Управа ИРБРС доноси упутство о примјени Прави-

ла, којим се регулишу остала питања од значаја за реализа-
цију пласмана средстава у складу са Правилима.

(2) За кредитне линије под редним бр. 1 - 6. из члана 
2. ових правила финансијски посредник је дужан доније-
ти одлуку о одобравању или одбијању захтјева за кредит 
и исту доставити крајњем кориснику у року од 30 дана од 
дана подношења захтјева за кредит.

(3) За зајмове за демобилисане борце ВРС и привредне 
субјекте чији је већински оснивач БОРС или демобилисани 
борац ВРС ИРБРС доноси одлуку о одобравању или од-
бијању захтјева за зајам и исту доставља крајњем корисни-
ку.

(4) За зајмове за демобилисане борце ВРС и привредне 
субјекте чији је већински оснивач БОРС или демобилиса-
ни борац ВРС листу корисника о којој ће се одлучивати на 
Кредитном одбору ИРБРС утврђује БОРС према Уговору 
са БОРС-ом.

Члан 24.
(1) ИРБРС врши контролу намјенске употребе и на-

мјенског коришћења пласираних средстава по кредитним 
линијама и зајмовима, који су исплаћени из средстава фон-
дова којима управља ИРБРС.

(2) Финансијски посредник, крајњи корисник кредита 
и корисник зајма стављају на располагање ИРБРС-у сву 
документацију која се односи на пласмане по кредитним 
линијама и зајмовима ИРБРС.

(3) За зајмове за демобилисане борце ВРС и за зајмо-
ве за привредне субјекте чији је већински оснивач БОРС 
или демобилисани борац ВРС БОРС врши контролу на-
мјенске употребе средстава. О извршеној контроли БОРС 
обавјештава ИРБРС. ИРБРС задржава право контроле на-
мјенске употребе средстава по овим зајмовима.

(4) У случају утврђене ненамјенске употребе средста-
ва од стране корисника за кредитне линије под редним бр. 
1 - 6. из члана 2. ових правила, финансијски посредник, а 
за зајмове за демобилисане борце ВРС, привредне субјекте 
чији је већински оснивач БОРС или демобилисани борац 
ВРС, као и за зајмове који су исплаћени из средстава фон-
дова којима управља ИРБ РС, корисник зајма исплаћује 
фонду укупан износ кредита (зајма), увећан за накнаду у 
износу од 5%.

(5) Уколико је неоправдан износ утрошка пласираних 
средстава мањи од 5% одобреног кредита (зајма), корисник 
кредита (зајма) враћа фонду неоправдани износ кредита 
(зајма) увећан за накнаду од 5% од неоправданог дијела 
кредита (зајма), под условом да за преостали оправдани 
дио одобреног кредита (зајма) није нарушена структура из 
члана 7. ових правила.

(6) Финансијски посредник преузима одговорност 
за прибављање и посједовање неопходне документације 
за кредитне линије под редним бр. 1 - 6. из члана 2. ових 
правила, а БОРС за зајмове за демобилисане борце и при-
вредне субјекте чији је већински оснивач БОРС или демо-
билисани борац ВРС, за сваки кредитни захтјев и захтјев 
за зајам, која ће осигурати да се имплементација пројеката 
који су предмет финансирања изводи у складу са законским 
прописима.

Члан 25.
У циљу транспарентности, информације о поднесеним 

и одобреним захтјевима по свим кредитним линијама и зај-
мовима биће јавно објављене на интернет страници ИРБРС. 
Објављене информације ће обухватати: назив подносиоца 
захтјева, односно корисника, општину у којој подносилац 
захтјева, односно корисник има сједиште, односно преби-
валиште, фонд из чијих се средстава финансира пројекат, 
назив кредитне линије или зајма, износ кредита/зајма, а за 
кредитне линије под редним бр. од 1. до 6. из члана 2. ових 
правила и назив финансијског посредника преко којег се 
врши пласман средстава.
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Члан 26.
(1) Захтјеви за кредите за кредитне линије под редним 

бр. 1 - 5. из члана 2. ових правила који нису ријешени до 
дана ступања на снагу ових правила рјешаваће се у складу 
са овим правилима.

(2) Захтјеви за зајмове који су поднесени, а о којима 
није одлучено до дана ступања на снагу ових правила, биће 
враћени подносиоцу захтјева. 

(3) Ступањем на снагу ових правила престају да важе 
Правила пласмана средстава по кредитним линијама и 
зајмовима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
14/17).

(4) Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2415/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Скупштине,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1720
На основу члана 60. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 121/12 и 46/17), а у вези са чланом 43. став 
1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 145. сједници, одржаној 28.9.2017. године,  д о н о с и

ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ 
И СПАСАВАЊА ОД ВЕЋИХ СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И 
СНИЈЕГА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ ЗА 

ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ

УВОД
План активности на спровођењу мјера заштите и спа-

савања од сњежних падавина и снијега од интереса за Ре-
публику Српску за период 2017-2020. године (у даљем тек-
сту: План активности) је План Владе Републике Српске и 
основни документ за координацију и спровођење додатних 
или посебних задатака и активности републичких органа, 
градова/општина, привредних друштава, других правних 
лица и удружења грађана који спроводе дјелатности од зна-
чаја за ову област.

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се 
и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних 
субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити 
и спасавању људи и материјалних добара од сњежних па-
давина и снијега.

Републичка управа цивилне заштите надлежна је за ко-
ординацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих ак-
тивности везано за спровођење овог плана.

План активности је подијељен на сљедеће цјелине:
I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ,
II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ,
III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛО-

ВАЊА,
IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА,
V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА,
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА 

ИЗ ПЛАНА,
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.

I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Снијег представља врло озбиљну временску појаву која 

се често манифестује као непогода и утиче на све сегмен-
те дјелатности човјека и живота заједнице. Његов утицај 
на пољопривреду је огроман и зависи од времена појаве. 
Штити озиме усјеве од зимских мразева, представља за-
лиху воде за биљке у прољећним мјесецима, међутим, кад 

изостане, а јаве се јаки мразеви, биљне културе су знатно 
угрожене. Водни режим и цијела хидропривреда зависе 
од сњежног покривача, посебно у мјесецима када наступа 
његово топљење, када утиче на појаву поплава. За вријеме 
обилних сњежних падавина удружених са ниском темпера-
туром долази до стварања наслага снијега на далеководи-
ма, што оптерећује водове и може изазвати преоптерећење 
истих и условити њихово кидање. У грађевинарству се 
мора водити рачуна о оптерећености конструкција и кро-
вова снијегом, будући да ће влажан и дебео сњежни покри-
вач толико оптеретити конструкције и изазвати урушавања 
истих с могућношћу и људских жртава. Посебно велики 
негативан утицај сњежне падавине имају на комуникације 
и саобраћај. Код јаких сњежних падавина често се дешава 
да путеви буду завијани у вишим предјелима и непроходни, 
па читава насеља (углавном у вишим предјелима) буду од-
сјечена. Уз јак снијег често се у планинама јавља и јак вје-
тар који прави наносе и сметове, па на појединим мјестима 
висина сњежних наноса може бити и по неколико метара 
(превоји). Често се и ниске температуре јављају у том пе-
риоду, па је комбинација ова два фактора најнеповољнија 
када нека мјеста или људи (нпр. завијани у колони) буду 
одсјечени од остатка свијета, па ниске температуре могу 
довести до смрзавања. Често је и приступ ваздухом отежан 
или немогућ због јаког вјетра и падавина, поготово ако се 
ради о планинским предјелима.

Сњежне падавине се јављају током зимских мјесеци, 
углавном од децембра до фебруара, а рјеђе у новембру и 
марту. Снијег је метеоролошка појава која показује веома 
велику промјенљивост у односу на просторно јављање, 
распрострањеност и висину. Јаким сњежним падавинама 
су погођени сви дијелови Републике Српске, осим крајњег 
југа, гдје је то ријетка појава. До 2012. године на југу Хер-
цеговине нису биле забиљежене веће сњежне падавине, али 
током фебруара 2012. и на крајњем југу је било јаког сније-
га који је условио бројне проблеме, па се висок сњежни 
покривач мора разматрати и за ова подручја, без обзира 
што је врло ријетка појава. Анализа снијега се спроводи на 
основу учесталости падања, максималне висине сњежног 
покривача и повратних периода јављања, те броја дана са 
сњежним покривачем ≥ 10, 30, 50 cm.

У нижим предјелима на сјеверу, тј. од Саве до сјевер-
них обронака планина, број дана са снијегом као метеоро-
лошком појавом је од 30 дана (у Градишци) до 51 дан (у 
Бањој Луци). По правилу је снијег у тим предјелима ве-
зан за зимске мјесеце, а не јавља се од априла до октобра. 
Просјечан број дана са снијегом вишим од 10 cm је од 13 
(Дервента) до 26 дана (Бања Лука), са снијегом вишим од 
30 cm од два до 10 дана. Снијег преко 50 cm је рјеђа појава 
и јавља се просјечно један дан.

У брдским предјелима на југозападу и истоку број дана 
са снијегом je од 52 (Рибник и Рудо) до 78 дана (Мркоњић 
Град) и 99 дана (Петровац-Дринић). Специфичност ових 
предјела се огледа у сукобљавању два климата, медитеран-
ског и планинског. Број дана са снијегом вишим од 10 cm 
је од 10 до 40, а на планинама и већи. Највећи број дана 
са снијегом везан је за планинске предјеле сарајевско-рома-
нијског подручја и у високој Херцеговини - 86 дана (Соко-
лац) до 110 дана (Чемерно и Хан Пијесак). Снијег у овим 
предјелима се јавља најраније, највиши је и најдуже се за-
држава.

На југу Херцеговине je најмањи број дана од једног у 
Требињу до 14 у Билећи. У јануару просјечан број дана са 
снијегом је на сјеверу од 11 до 16, у брдовитим предјелима 
до 21, а у планинама од 23 (Соколац) до 26 (Чемерно) и 27 
(Хан Пијесак).

Максимална забиљежена висина снијега је од 40 до 56 
cm на сјеверу, у брдским предјелима од 65 до 85 cm, а у 
планинама од 95 до 115 cm (Гацко 2005). Највиша забиље-
жена висина снијега је била 233 cm (Чемерно 2005), 218 
cm (Чемерно 2012) и 136 cm (Хан Пијесак). Међутим, овдје 
треба напоменути да стварна висина снијега, настала при 
вијавицама кад се стварају сметови, може неколико пута 
превазићи ове вриједности.
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Праг за упорозење у метеоаларму за Републику Српску 

и БиХ је рангиран у четири нивоа и постоје два критерију-
ма, један за југ Херцеговине и други за остале предјеле.

Ниво упозорења Херцеговина Остали предјели
Зелено <5 cm / 24 h < 10 cm / 24 h
Жуто > 5 cm / 24 h > 10 cm / 24 h
Наранџасто > 15 cm / 24 h > 30 cm / 24 h
Црвено > 30 cm / 24 h > 80 cm / 24 h

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ

1. У свим градовима/општинама, у циљу благовремене 
припреме за предстојећи зимски период, одржати сједницу 
штаба за ванредне ситуације града/општине са субјектима 
од значаја за спровођење превентивних и оперативних мје-
ра заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега.

На сједници усвојити:
а) план рада штаба за ванредне ситуације на спровођењу 

превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од 
сњежних падавина и снијега за период од 2017. до 2020. године,

б) план оперативног спровођења плана активности за 
своје подручје, са ажурним прегледом субјеката заштите и 
спасавања на подручју града/општине од непосредног зна-
чаја за ову област,

в) анализу стања опремљености и обучености субјеката 
од значаја за заштиту и спасавање од сњежних падавина 
и снијега, а све у циљу правовремене припреме за спро-
вођење планираних задатака,

г) финансијски план града/општине за спровођење за-
датака из ове области.
Извршилац задатка: град/општина.
Учесници: субјекти од значаја за спровођење 
 превентивних и оперативних мјера 
 заштите и спасавања од сњежних 
 падавина и снијега.
Рок:  3. октобар текуће године.

Напомена: план оперативног спровођења плана актив-
ности доставити Републичкој управи цивилне заштите, пу-
тем подручних одјељења, најкасније до 14. октобра текуће 
године.

2. Јавна предузећа “Аутопутеви Републике Српске” и 
“Путеви Републике Српске” и град/општина су дужни, у 
складу са законом прописаним роком, донијети план зим-
ске службе и упознати извршиоце радова на путевима са 
задацима и обавезама које произилазе из плана зимске слу-
жбе одржавања.
Извршиоци задатка:  јавна предузећа “Аутопутеви 
 Републике Српске” и “Путеви 
 Републике Српске”, град/општина.
Рок:  14. октобар текуће године.

Напомена: извјештај о реализацији задатка извршиоци 
задатка су обавезни доставити Министарству саобраћаја и 
веза и Републичкој управи цивилне заштите најкасније до 
10. новембра текуће године.

3. Град/општина су дужни сачинити план зимске слу-
жбе са јасно дефинисаним путним правцима (укључујући 
локалне и некатегорисане путеве) и називом правног или 
физичког лица са којим је закључен уговор о одржавању 
пута у зимском периоду и доставити Републичкој управи 
цивилне заштите, путем подручних одјељења.
Извршилац задатка:  град/општина.
Рок:  најкасније до 25. октобра текуће 
 године.

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ 
ДЈЕЛОВАЊА

4. Одржати радне састанке са привредним друштви-
ма, другим правним лицима, удружењима грађана, надле-
жним организационим јединицама цивилне заштите града/
општине и повјереницима заштите и спасавања како би се 

извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала 
организованост и међусобна координација у спровођењу 
мјера из ове области.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесници:  правна и друга лица наведена у 
 задатку.
Рок:  најкасније до 20. октобра текуће 
 године.

5. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјешта-
вања и узбуњивања на подручјима са повећаним ризиком 
од сњежних падавина и снијега.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесници:  Министарство саобраћаја и 
 веза, Јавно предузеће “Путеви 
 Републике Српске”, ЈП “Аутопутеви 
 Републике Српске”, Републички 
 хидрометеоролошки завод, у смислу 
 правовременог обавјештавања 
 јавности, првенствено путем 
 електронских и писаних медија, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите, Ауто-мото савез 
 Републике Српске.
Рок:  1. новембар текуће године.

6. Ради упознавања становништва, посебно учесника 
у саобраћају, са могућим сњежним падавинама и њихо-
вим посљедицама, обезбиједити неопходно информисање 
о томе, те путем средстава информисања и путем кратког 
броја за хитне интервенције 121 пријављивати могуће опа-
сности узроковане великим сњежним падавинама.
Извршиоци задатка:  град/општина, Републички 
 хидрометеоролошки завод, у 
 смислу правовременог 
 обавјештавања јавности, путем 
 електронских и писаних медија, 
 Министарство саобраћаја и 
 веза, Јавно предузеће “Путеви 
 Републике Српске”, ЈП “Аутопутеви 
 Републике Српске”, Ауто-мото 
 савез Републике Српске, 
 Олимпијски центар Јахорина.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  у току зимске сезоне.

7. Ради оперативног спровођења задатака и веће ефи-
касности, планирати и спровести савјетовања, семинаре и 
обуку за додатно оспособљавање старјешина и јединица 
цивилне заштите опште намјене, те штабова за ванредне 
ситуације ради оперативног спровођења планираних актив-
ности.
Извршиоци задатка:  Републичка управа цивилне 
 заштите, град/општина.
Учесници:  субјекти од значаја за спровођење 
 превентивних и оперативних мјера 
 заштите и спасавања од сњежних 
 падавина и снијега.
Рок:  1. новембар текуће године.

8. Задужују се надлежне организационе јединице ци-
вилне заштите града/општине да са овим планом и пла-
ном оперативног спровођења плана, њиховим циљевима 
и задацима упознају удружења за заштиту природе, еколо-
шка удружења, горане, извиђаче, планинарска и ауто-мото 
друштва и клубове, омладинске и друге невладине орга-
низације. На овај начин развијати свијест о потреби спро-
вођења мјера заштите од сњежних падавина и снијега, те 
осмислити начин њиховог ангажовања на конкретним зада-
цима и то медијски промовисати.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесници:  удружења, организације и клубови 
 наведени у задатку.
Рок:  1. новембар текуће године.
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9. Посебну пажњу посветити најугроженијим подручји-
ма. У том смислу надлежне организационе јединице града/
општине треба да ажурирају базу података која садржи спи-
скове старијих, изнемоглих и непокретних лица, трудница, 
инвалида, лица у стању социјалне потребе, бескућника, спе-
цифичних категорија болесника, као што су лица која живе 
са дијабетесом, лица за дијализу, дјеца са посебним потре-
бама и слично, као и да ажурирају и спискове и других лица 
угрожених од већих сњежних падавинама и снијега, те спро-
водити, према потреби, и друге мјере и активности.
Извршилац задатка:  град/општина.
Рок:  стални задатак.

10. Сагледати могућност да се изврши санација оштеће-
них путних комуникација, узимајући у приоритет најкри-
тичнија мјеста, извршити обиљежавање ивица коловоза 
одговарајућим маркерима и благовремено обавјештавати 
грађане, предузећа и друга правна лица о стању на путе-
вима.
Извршиоци задатка:  Јавно предузеће “Путеви Републике 
 Српске”, ЈП “Аутопутеви Републике 
 Српске”, Ауто-мото савез 
 Републике Српске, град/општина.
Учесник:  Министарство саобраћаја и веза.
Рок:  у законом прописаном року.

11. Град/општина који се налазе на подручју повећане 
опасности од сњежних падавина и снијега, а немају форми-
ране специјализоване јединице цивилне заштите за зашти-
ту и спасавање од сњежних падавина и снијега, односно 
друге службе од значаја за ову област или немају довољан 
број припадника ових јединица, ангажоваће потребан број 
људи склапањем уговора о раду и исте обучити и оспосо-
бити за извођење акција заштите и спасавања од сњежних 
падавина и снијега.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  1. новембар текуће године.

12. У зимском периоду одржавања путева (од 15. новем-
бра текуће до 15. марта наредне године, с тим да зависно 
од метеоролошких услова овај период може почети раније, 
односно завршити касније) организовати пунктове зимске 
службе и обезбиједити потребне количине абразивног и 
другог материјала за посипање.
Извршиоци задатка:  Јавно предузеће “Путеви Републике 
 Српске”, ЈП “Аутопутеви Републике 
 Српске”, град/општина.
Учесник:  Министарство саобраћаја и веза.
Рок:  у наведеном периоду.

13. Спријечити неконтролисано одлагање смећа и бла-
говремено очистити водотоке од шибља и отпада ради 
обезбјеђења нормалног протока воде како не би дошло до 
стварања вјештачких акумулација и ледених санти које би 
могле угрозити мостове.
Извршилац задатка:  град/општина.
Рок:  1. новембар текуће године.

14. Јавно предузеће “Путеви Републике Српске”, ЈП 
“Аутопутеви Републике Српске” и градови/општине су 
дужни, ради што редовнијег и безбједнијег одвијања сао-
браћаја у зимском периоду, успоставити трајну сарадњу са 
Министарством унутрашњих послова, Републичким хи-
дрометеоролошким заводом, Ауто-мото савезом Републике 
Српске и средствима јавног информисања.
Извршиоци задатка:  Јавно предузеће “Путеви Републике 
 Српске”, ЈП “Аутопутеви Републике 
 Српске”, град/општина.
Учесници:  Министарство саобраћаја и 
 веза, Министарство унутрашњих 
 послова, Републички 
 хидрометеоролошки завод, 
 Ауто-мото савез Републике Српске.
Рок:  у току зимског периода.

15. Град/општина, сходно процјени угрожености, 
дужни су путем средстава јавног информисања, плака-
та, јавних обавјештења и упозорења, односно на друге 
прикладне начине обавијестити и упознати власнике и 
кориснике стамбених и пословних објеката да су обаве-
зни обезбиједити уклањање снијега и леда са површина 
испред својих објеката, скидање снијега и обијање ле-
деница са кровова уколико представљају опасност по 
грађане и имовину и паркирати моторна возила на начин 
који неће ометати пролаз и интервенцију машина за ра-
шчишћавање снијега.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  пред почетак зимске сезоне.

16. Предузећа која се баве одржавањем нисконапонске 
и високонапонске далеководне мреже дужна су да сачине 
организацију рада како би могла да у случају обилнијих 
сњежних падавина и снијега, односно ниских температу-
ра ваздуха обезбиједе брзо и ефикасно отклањање кваро-
ва на далеководној и нисконапонској мрежи, те омогуће 
свим потрошачима уредно снабдијевање електричном 
енергијом.
Извршиоци задатка:  Мјешовити холдинг 
 “Електропривреда Републике 
 Српске” МП а.д. Требиње, 
 “Електропренос” БиХ а.д. 
 Бања Лука.
Рок:  31. октобар текуће године.

17. У плановима заштите и спасавања предвидјети ан-
гажовање додатних снага цивилне заштите које би се при-
дружиле субјектима значајним за заштиту и спасавање од 
сњежних падавина и снијега и у буџету града/општине за 
њихово евентуално ангажовање обезбиједити потребна фи-
нансијска средства.
Извршилац задатка:  град/општина.
Рок:  14. октобар текуће године.

18. По могућности достављати дугорочније времен-
ске прогнозе о могућим сњежним падавинама, а за врије-
ме обилних сњежних падавина и снијега свакодневно, по 
потреби, и више пута дневно. Прогнозе достављати Репу-
бличком оперативно-комуникативном центру 121 и Репу-
бличкој управи цивилне заштите.
Извршилац задатка:  Републички хидрометеоролошки 
 завод.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  према потреби.

19. Упознати републичке органе, организације, преду-
зећа и друга правна и физичка лица да су у извршавању 
обавезе обавјештавања о елементарној непогоди и другој 
несрећи које могу угрозити људе, материјална и друга до-
бра дужни позивом на број 121 оперативно-комуникатив-
ном центру (који је бесплатан) или на друге бројеве којима 
располажу подручна одјељења цивилне заштите обавије-
стити Републичку управу цивилне заштите, односно по-
дручна одјељења у Бањој Луци, Бијељини, Добоју, Сокоцу 
и Требињу.
Извршиоци задатка:  републички органи, градови/
 општине, организације, предузећа, 
 правна и физичка лица.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  према потреби.

20. Обезбиједити неопходна МТС и опрему за рашчи-
шћавање путних комуникација у зимском периоду.
Извршиоци задатка:  град/општина, Јавно предузеће 
 “Путеви Републике Српске” и 
 ЈП “Аутопутеви Републике Српске”.
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Учесник:  Министарство саобраћаја и веза.
Рок:  1. новембар текуће године.

21. Обезбиједити предуслове за достављање информа-
ција и извјештаја о стању угрожености, предузетим мјера-
ма и другим релевантним подацима Републичкој управи 
цивилне заштите путем оперативно-комуникативних цен-
тара свакодневно, а по потреби, и више пута дневно, када 
надлежни орган, усљед непосредне опасности од сњежних 
падавина и снијега, донесе одлуку о поступању по мјерама 
из плана приправности или нареди предузимање неопход-
них оперативних мјера заштите и спасавања.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  прије почетка зимске сезоне.

22. Омогућити планско ангажовање људских и мате-
ријалних капацитета Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске у акцијама заштите и спасавања од сње-
жних падавина и снијега.
Извршилац задатка:  Министарство унутрашњих послова 
 Републике Српске.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  према потреби.

Напомена: у случају потребе, људски и материјални 
капацитети Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске биће ангажовани по одобрењу министра, односно 
директора полиције, а на захтјев Републичког штаба за ван-
редне ситуације.

23. Задужује се Републичка управа цивилне заштите 
да обезбиједи предуслове за ангажовање Оружаних сна-
га Босне и Херцеговине у циљу пружања помоћи стано-
вништву на подручју Републике Српске угроженом сње-
жним падавинама и снијегом.
Извршилац задатка:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Учесници:  град/општина, Министарство 
 безбједности БиХ, Министарство 
 одбране и Оружане снаге БиХ.
Рок:  прије почетка зимске сезоне.

Напомена: у случају потребе за ангажовањем Оружа-
них снага Босне и Херцеговине, исто ће се тражити уз прет-
ходно прибављену сагласност - одлуку Владе Републике 
Српске.

24. Задужује се Републичка управа цивилне заштите 
да обезбиједи предуслове за ангажовање капацитета Фе-
дерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине у циљу пружања помоћи становништву на по-
дручју Републике Српске угроженом сњежним падавинама 
и снијегом.
Извршилац задатка:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Учесници:  град/општина, Федерална управа 
 цивилне заштите Федерације Босне 
 и Херцеговине, Брчко Дистрикт 
 Босне и Херцеговине.
Рок:  прије почетка зимске сезоне.

25. Задужује се Републичка управа цивилне заштите да 
обезбиједи предуслове за обезбјеђење међународне помоћи 
у случају да буду исцрпљене све снаге и могућности реа-
говања.
Извршилац задатка:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Учесници:  град/општина, Министарство 
 безбједности БиХ.
Рок:  прије почетка зимске сезоне.

Напомена: у случају потребе за обезбјеђењем међуна-
родне помоћи, иста ће се тражити уз претходно прибавље-
ну сагласност - одлуку Владе Републике Српске.

26. Задужује се Министарство трговине и туризма да, у 
складу са утврђеним садржајем и стандардима, обезбиједи 
пакете основних прехрамбених и хигијенских производа 
који би се достављали угроженом становништву на нај-
бржи могући начин.
Извршилац задатка:  Министарство трговине и туризма.
Учесници:  Црвени крст Републике Српске, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите, Хеликоптерски сервис 
 Републике Српске, Министарство 
 одбране БиХ, град/општина.
Рок:  1. новембар текуће године и према 
 потреби.

27. Задужују се градови/општине да благовремено, пу-
тем домова здравља и апотека, становништву у угроженим 
подручјима обезбиједе довољне количине потребних лије-
кова и медицинских средстава за вријеме трајања евентуал-
не угрожености од сњежних падавина и снијега.

Град/општина је дужна Министарство здравља и со-
цијалне заштите редовно извјештавати о снабдјевености 
угроженог становништва лијековима и медицинским сред-
ствима како би исто, у случају неопходности, предузело по-
требне мјере и активности из своје надлежности.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесници:  Министарство здравља и социјалне 
 заштите, Републичка управа 
 цивилне заштите, Црвени крст 
 Републике Српске, Хеликоптерски 
 сервис Републике Српске, 
 Министарство одбране БиХ, 
 град/општина.
Рок:  1. новембар текуће године и према 
 потреби.

28. Припаднике јединица цивилне заштите планиране 
за ангажовање на задацима заштите и спасавања од сње-
жних падавина и снијега осигурати од посљедица несрет-
ног случаја, обезбиједити им новчану накнаду за вријеме 
ангажовања, додатно оспособити и опремити адекватном 
опремом и средствима везе. Планирати, организовати и 
реализовати обуку за различите врсте интервенција (ра-
шчишћавање комуникација, отклањање кварова на инфра-
структури и успостављање алтернативних рјешења, еваку-
ација, снабдијевање и слично). За потребе већих интервен-
ција планирати дислокацију снага и средстава на угрожено 
подручје.
Извршилац задатка:  надлежна организациона јединица 
 цивилне заштите града/општине.
Рок:  1. новембар текуће године.

29. У најсложенијим ситуацијама, када су директно 
угрожена насеља и живот грађана, планирати ангажовање 
тимова за деминирање Републичке управе цивилне зашти-
те.
Извршилац задатка:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Учесник:  град/општина.
Рок:  према потреби.

30. Извршити отклањање техничких и других недоста-
така на возилима, опреми и техници потребној за извођење 
акција заштите и спасавања од сњежних падавина и сније-
га.
Извршиоци задатка:  град/општина, привредна друштва 
 и друга правна лица од посебног 
 значаја за заштиту и спасавање, 
 Јавно предузеће “Путеви Републике 
 Српске”.
Учесник:  Министарство саобраћаја и веза.
Рок:  1. новембар текуће године и у току 
 акције по потреби.

31. На основу досадашњих искустава, утврдити опти-
малан број потребне механизације и радне снаге за реали-
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зацију задатака утврђених овим планом, те у том смислу 
извршити набавку недостајуће механизације, односно 
закључити уговоре са предузећима која имају потребну 
механизацију и која са сигурношћу могу обавити тражени 
посао.
Извршиоци задатка:  град/општина, Јавно предузеће 
 “Путеви Републике Српске”, 
 ЈП “Аутопутеви Републике Српске”.
Учесник:  Министарство саобраћаја и веза.
Рок:  1. новембар текуће године.

32. Сачинити план ангажовања Хеликоптерског серви-
са Републике Српске за евакуацију угрожених грађана и до-
стављање пакета са храном, средствима за хигијену и лије-
ковима угроженим грађанима у случају да због сњежних 
падавина и снијега буду угрожени животи грађана или да 
буду у немогућности да набаве основне животне намирни-
це.
Извршилац задатка:  Хеликоптерски сервис Републике 
 Српске.
Учесници:  Републичка управа цивилне 
 заштите, град/општина.
Рок:  прије почетка зимске сезоне.

Напомена: Хеликоптерски сервис Републике Српске 
може бити ангажован по одобрењу предсједника Републике 
Српске, а на захтјев Републичке управе цивилне заштите.

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
33. У случају повећане/непосредне опасности од већих 

сњежних падавина и њихових посљедица, градови/општи-
не који се налазе на подручју високог ризика обавезни су 
рад и дежурства ускладити са метеоролошком ситуацијом 
и координирати рад са органима и службама сусједних 
градова/општина, Министарством унутрашњих послова 
Републике Српске, Републичком управом цивилне заштите, 
Министарством одбране и Оружаним снагама БиХ и преду-
зимати друге потребне мјере.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  према потреби.

34. Оперативне мјере спроводити у складу са овим пла-
ном и плановима оперативног спровођења плана активно-
сти на спровођењу посебних мјера заштите и спасавања 
од сњежних падавина и снијега града/општине, при чему 
руководећу улогу, сходно законским и планским одредба-
ма, имају штабови за ванредне ситуације града/општине и 
Републике.
Извршиоци задатка:  штаб за ванредне ситуације града/
 општине, Републички штаб за 
 ванредне ситуације, Републичка 
 управа цивилне заштите.
Учесници:  ресорна министарства, град/
 општина, привредна друштва и 
 друга правна лица од значаја за 
 реализацију планираних мјера.
Рок:  према потреби.

35. Припрема и доношење наредбе за поступање по 
плану приправности, а на основу процјене угрожености од 
стране града/општине.
Извршилац задатка:  градоначелник/начелник града/
 општине.
Учесници:  субјекти који имају обавеза 
 у складу са планом приправности.
Рок:  у складу са планом приправности.

36. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјера-
ма које се предузимају, као и давање упутстава грађанима и 
другим субјектима о поступању.
Извршиоци задатка:  Република, град/општина или штаб 
 за ванредне ситуације ако је 
 активиран.

Учесници:  медији.
Рок:  у току елементарне непогоде.

37. Успостављање додатних пунктова за регулисање и 
контролу саобраћаја са тежиштем на тешко проходним сао-
браћајним комуникацијама.
Извршилац задатка:  Министарство унутрашњих послова 
 Републике Српске.
Учесници:  град/општина или штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран, 
 ЈП “Путеви Републике Српске”, 
 ЈП “Аутопутеви Републике Српске”, 
 “Жељезнице Републике Српске” 
 а.д. Добој.
Рок: у току елементарне непогоде.

38. Чишћење ауто-путева, магистралних и регионалних 
путева.
Извршиоци задатка:  ЈП “Путеви Републике Српске”, 
 ЈП “Аутопутеви Републике Српске”.
Учесници:  Министарство саобраћаја и веза, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите, Републички штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације и 
 планом одржавања путева.

39. Чишћење локалних и некатегорисаних путева који 
су у надлежности града/општине.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесници:  субјекти са којима су град/општина 
 потписали уговор о одржавању 
 локалних путева у зимском периоду, 
 ЈП “Путеви Републике Српске” у 
 складу са могућностима.
Рок:  у току елементарне непогоде по 
 плану одржавања путева града/
 општине.

40. Чишћење снијега са прилазног пута - стазе од објек-
та до саобраћајнице која је обухваћена планом одржавања 
путева у зимским условима, испред пословног објекта, као 
и чишћење снијега и скидање леденица са кровова објекта.
Извршиоци задатка:  грађанин, власник пословног 
 објекта, заједница етажних 
 власника, органи и институције, 
 привредно друштво или друго 
 правно лице.
Учесник:  град/општина.
Рок: по настанку елементарне непогоде.

41. Чишћење снијега са паркинг-простора.
Извршиоци задатка:  организација која управља паркинг-
 простором, остали власници или 
 корисници паркинг-простора 
 (етажни власници, физичка и 
 правна лица корисници паркинг-
 простора).
Учесник:  град/општина.
Рок:  по настанку елементарне непогоде.

42. Обезбјеђење функционисања веза без обзира на вре-
менске или било какве друге услове.
Извршиоци задатка:  “Телеком Српске” а.д. Бањалука 
 и друга привредна друштва која се 
 баве пружањем телекомуникационих 
 услуга на подручју Републике 
 Српске, град/општина.
Учесници:  Министарство саобраћаја и веза, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  сталан задатак.

43. Обезбјеђење континуираног снабдијевања елек-
тричном енергијом без обзира на временске и друге услове.
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Извршиоци задатка:  Мјешовити холдинг 
 “Електропривреда Републике 
 Српске” МП а.д. Требиње, 
 град/општина.
Учесник:  Министарство индустрије, 
 енергетике и рударства.
Рок:  сталан задатак.

44. Обезбјеђење водоснабдијевања.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесници:  штаб за ванредне ситуације, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  сталан задатак.

45. Проглашење ванредне ситуације.
Извршилац задатка:  градоначелник/начелник града/
 општине.
Учесници:  чланови штаба за ванредне 
 ситуације града/општине.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

Напомена: ванредна ситуација се у принципу прогла-
шава у случају да насталој опасности не могу адекватно 
одговорити службе чија је то редовна дјелатност и субјекти 
са којима је потписан уговор о сарадњи.

46. Активирање штаба за ванредне ситуације града/
општине.
Извршилац задатка:  градоначелник/начелник града/
 општине.
Учесници:  чланови штаба за ванредне 
 ситуације града/општине.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

47. Наредба о активирању оперативно-комуникативног 
центра у случају када је наређена приправност или је про-
глашена ванредна ситуација.
Извршилац задатка:  градоначелник/начелник града/
 општине.
Учесници:  чланови штаба за ванредне 
 ситуације града/општине.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

48. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација 
расположивих људских и материјално-техничких капаци-
тета града/општине у случајевима када се адекватан одго-
вор не може пружити са капацитетима органа и институ-
ција чија је то редовна дјелатност.
Извршиоци задатка:  градоначелник/начелник града/
 општине или штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесници:  чланови штаба за ванредне 
 ситуације града/општине.
Рок:  у складу са планом мобилизације.

49. Организација узбуњивања и давања упутстава за 
дјеловање у случају елементарне непогоде.
Извршиоци задатка:  град/општина, односно штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Учесници:  медији, “Телеком Српске” а.д. 
 Бањалука и друга привредна 
 друштва која се баве пружањем 
 телекомуникационих услуга на 
 подручју Републике Српске, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите или Републички штаб 
 за ванредне ситуације ако је 
 активиран, полиција.
Рок:  у складу са процјеном ситуације по 
 плану узбуњивања града/општине.

50. Издавање наредбе за евакуацију, организација ева-
куације и збрињавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка:  град/општина, односно штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.

Учесници:  субјекти који располажу са 
 капацитетима за смјештај, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите, Републички штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Рок:  у складу са планом евакуације и 
 збрињавања.

51. Тражење помоћи за ангажовање људских и ма-
теријалних капацитета од сусједних и других локалних 
заједница са којима је потписан споразум о међусобној 
сарадњи у области заштите и спасавања од елементарне 
непогоде.
Извршиоци задатка:  град/општина, односно штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Учесници:  субјекти са којим су град/општина 
 потписали уговор о одржавању 
 локалних путева у зимском периоду, 
 ЈП “Путеви Републике Српске”, 
 сусједни или други град/општина, 
 Републичка управа цивилне заштите 
 или Републички штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Рок:  у току елементарне непогоде.

52. Тражење помоћи у чишћењу путева од Владе Репу-
блике Српске или Републичког штаба за ванредне ситуа-
ције ако је активиран.
Извршиоци задатка:  градоначелник/начелник града/
 општине или штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесници:  Министарство саобраћаја и веза, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите, Републички штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

Напомена: помоћ се са нивоа Републике тражи након 
што су исцрпљени сви расположиви капацитети јединица 
локалне самоуправе, у складу са Упутством о тражењу, 
пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у ван-
редним ситуацијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 53/13).

53. Евакуација болесних и угрожених који се налазе на 
неприступачним мјестима.
Извршиоци задатка:  град/општина, односно штаб за 
 ванредне ситуације, Хеликоптерски 
 сервис Републике Српске, 
 специјализована јединица за 
 заштиту и спасавање са висина.
Учесници:  Влада Републике Српске, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите, Републички штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

Напомена: ангажовање Хеликоптерског сервиса Репу-
блике Српске и специјализоване јединице за заштиту и спа-
савање са висина захтијева се у складу са Упутством о тра-
жењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама.

54. Достављање лијекова угроженом становништву које 
живи на неприступачним или тешко приступачним терени-
ма.
Извршиоци задатка:  град/општина, односно штаб за 
 ванредне ситуације, Хеликоптерски 
 сервис Републике Српске, 
 специјализована јединица за 
 заштиту и спасавање са висина.
Учесници:  Министарство здравља и социјалне 
 заштите, Републичка управа 
 цивилне заштите, Републички штаб 
 за ванредне ситуације ако је 
 активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.
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Напомена: ангажовање се захтијева у складу са Упут-
ством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама.

55. Достављање хране и пакета хигијене угроженом 
становништву.
Извршиоци задатка:  град/општина, односно штаб за 
 ванредне ситуације, Хеликоптерски 
 сервис Републике Српске, 
 специјализована јединица за 
 заштиту и спасавање са висина.
Учесници:  Министарство трговине и 
 туризма, Републичка управа 
 цивилне заштите, Црвени крст 
 Републике Српске, Републички 
 штаб за ванредне ситуације ако је 
 активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

56. Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроже-
ном становништву.
Извршиоци задатка: град/општина, односно штаб за 
 ванредне ситуације.
Учесници:  Министарство омладине и 
 спорта, Републичка управа цивилне 
 заштите, Црвени крст Републике 
 Српске, Републички штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

Напомена: ангажовање се захтијева у складу са Упут-
ством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама.

57. Проглашење ванредне ситуације за Републику, од-
носно дио територије Републике.
Извршилац задатка:  Влада Републике Српске.
Учесници:  Републичка управа цивилне 
 заштите, Републички штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

58. Мобилизација људских и материјално-техничких 
капацитета са неугроженог подручја и упућивање на угро-
жена подручја.
Извршиоци задатка:  Влада Републике Српске, 
 Републички штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

59. Организација расподјеле помоћи градовима/општи-
нама који су угрожени елементарном непогодом.
Извршиоци задатка:  Влада Републике Српске, 
 Републички штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесници:  Министарство трговине и туризма, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите, Црвени крст Републике 
 Српске, штаб за ванредне ситуације 
 града/општине.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

60. Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање ка-
пацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Извршиоци задатка:  Влада Републике Српске, 
 Републички штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесници:  Републичка управа цивилне 
 заштите, штаб за ванредне 
 ситуације града/општине.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

61. Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање 
капацитета Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Ди-

стрикта Босне и Херцеговине када ангажовани расположи-
ви капацитети Републике Српске нису довољни за адеква-
тан одговор на елементарну непогоду.
Извршилац задатка:  Републички штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесници:  владе Федерације БиХ и Брчко 
 Дистрикта БиХ, Републичка управа 
 цивилне заштите, штаб за ванредне 
 ситуације града/општине.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

62. Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање 
капацитета међународних оперативних снага, када ангажо-
вани расположиви капацитети Босне и Херцеговине нису 
довољни за адекватан одговор на елементарну непогоду.
Извршиоци задатка:  Влада Републике Српске, 
 Републички штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

63. Организација прихвата оперативних снага и сред-
става међународне помоћи, упознавање истих са тренут-
ном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и 
додјела општег задатка.
Извршиоци задатка:  Влада Републике Српске, 
 Републички штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесници:  Републичка управа цивилне 
 заштите, штаб за ванредне 
 ситуације града/општине.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

64. Организација пријема, смјештаја и расподјеле међу-
народне помоћи.
Извршиоци задатка:  Влада Републике Српске, 
 Републички штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран.
Учесници:  Министарство трговине и туризма, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите, Црвени крст Републике 
 Српске, штаб за ванредне ситуације 
 града/општине, Хеликоптерски 
 сервис Републике Српске, 
 Министарство одбране БиХ.
Рок:  у складу са процјеном ситуације и у 
 складу са процедурама пријема 
 међународне помоћи.

65. Достављање редовних и ванредних информација за 
вријеме елементарне непогоде о ситуацији на терену, мје-
рама које се предузимају, ангажованим снагама, приједло-
гом мјера и друго по захтјеву Републичке управе цивилне 
заштите Републике Српске.
Извршиоци задатка:  град/општина или штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран, 
 ЈП “Путеви Републике Српске, 
 ЈП “Аутопутеви Републике Српске”, 
 “Жељезнице Републике Српске” а.д. 
 Добој, Ауто-мото савез Републике 
 Српске.
Учесник:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  у току елементарне непогоде.

66. Достављање информације Влади Републике Српске 
и приједлога мјера за отклањање или ублажавање посљеди-
ца елементарне непогоде.
Извршилац задатка:  Републичка управа цивилне 
 заштите.
Учесници:  град/општина или штаб за ванредне 
 ситуације ако је активиран, 
 ЈП “Путеви Републике Српске”, 
 ЈП “Аутопутеви Републике Српске”, 
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 “Жељезнице Републике Српск” а.д. 
 Добој, Ауто-мото савез Републике 
 Српске.
Рок:  у току елементарне непогоде.

Напомена: када је активиран Републички штаб за ван-
редне ситуације, извјештај се доставља Штабу.

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
67. Санирање посљедица на материјалним добрима на 

којима је причињена штета.
Извршиоци задатка:  град/општина, грађани, органи и 
 институције, привредно друштво 
 или друго правно лице.
Учесници:  Влада Републике Српске, 
 Републичка управа цивилне 
 заштите.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

68. Формирање комисије за процјену штете настале 
усљед елементарне непогоде на нивоу града/општине.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесник:  штаб за ванредне ситуације ако је 
 активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

69. Формирање комисије за процјену штете настале 
усљед елементарне непогоде на нивоу Републике.
Извршилац задатка:  Влада Републике Српске.
Учесници:  Републичка управа цивилне 
 заштите, Републички штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

70. Предузимање мјера на санацији посљедица и опо-
равку од елементарне непогоде и пружање помоћи угро-
женим са нивоа града/општине у складу са могућностима 
града/општине.
Извршилац задатка:  град/општина.
Учесници:  угрожени субјекти.
Рок: у складу са процјеном ситуације.

71. Предузимање мјера на санацији посљедица и опо-
равку од елементарне непогоде и пружање помоћи угроже-
ним са нивоа Републике у складу са могућностима Репу-
блике.
Извршилац задатка:  Влада Републике Српске.
Учесници:  Републичка управа цивилне 
 заштите, Републички штаб за 
 ванредне ситуације ако је активиран.
Рок:  у складу са процјеном ситуације.

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА 
ИЗ ПЛАНА

72. О реализацији задатака из овог плана извршиоци за-
датака су дужни доставити извјештај Министарству саобра-
ћаја и веза Републике Српске и Републичкој управи цивилне 
заштите најкасније до 1. новембра текуће године, а по завр-
шетку зимске сезоне, доставити Министарству саобраћаја и 
веза и Републичкој управи цивилне заштите коначан извје-
штај о стању на угроженом подручју и реализацији мјера из 
овог плана најкасније 20 дана по завршетку зимске сезоне.

73. Задужује се Републичка управа цивилне заштите да 
у случају потребе континуирано извјештава Владу Репу-
блике Српске.

VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
74. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни 

су у оквиру својих надлежности реализовати и друге задат-
ке из домена заштите и спасавања од сњежних падавина и 
снијега кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а 
који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажа-
вање посљедица елементарне непогоде изазване сњежним 
падавинама и снијегом.

75. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни 
су у оквиру властитог буџета обезбиједити финансијска 
средства потребна за њихову реализацију.

76. Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2354/17 Предсједница
28. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1721
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07, 
86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И 
НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања нов-

чаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 31/17, 51/17 и 76/17) 
послије члана 21. додаје се нови члан 21а, који гласи:

“Члан 21а.
(1) Право на подстицајна средства за подршку ергелама 

за очување културног насљеђа и генетичког ресурса липи-
цанског коња одобравају се по основу споразума између 
Владе и ергеле.

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на остварује се на основу захтјева, који се подноси Аген-
цији, уз који се прилажу:

1) копија рјешења о регистрацији дјелатности,
2) копија доказа о поријеклу (педигре или матични лист),
3) годишњи програм рада и унапређења коњарства и
4) споразум о стварању услова за очување културног 

насљеђа и генетичког ресурса липицанског коња између 
Владе и ергеле.

(3) Подстицајна средства за ову намјену исплаћују се на 
основу рјешења директора Агенције у максималном износу 
до 180.000 КМ по кориснику.

(4) Износ подстицајних средстава за намјену из овог 
члана утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева 
сразмјерно проценуталном учешћу износа одобрених зах-
тјева у укупно расположивим средствима утврђеним Пла-
ном коришћења средстава.

(5) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о 
активностима на очувању културног насљеђа и генетичког 
ресурса липицанског коња у року од 90 дана од дана уплате 
средстава на рачун корисника.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
октобра текуће године.”.

Члан 2.
У члану 22. у ставу 7. послије ријечи: “по јединици произво-

да” и запете ријечи: “односно до 10% од просјечне тржишне 
цијене по јединици производа за малину” и запета бришу се.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-330-4005/17
6. октобра 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.
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1722
На основу члана 24. став 5. Закона о апотекарској дје-

латности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
119/08, 1/12 и 33/14) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 
министар здравља и социјалне заштите  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 
ПРОПИСИВАЊА И ИЗДАВАЊА ЛИЈЕКА

Члан 1.
У Правилнику о условима прописивања и издавања 

лијека (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 116/12, 
51/13 и 88/17) у члану 17. у ставу 1. у тачки б) ријеч: “се-
дам” замјењује се бројем: “15”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-37/17  
27. септембра 2017. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.

1723
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Планинг” д.о.о. 
Прњавор за издавање лиценце за израду докумената про-
сторног уређења, а на основу чланa 8. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 14. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

Утврђује се да “Планинг” д.о.о. Прњавор испуњава 
услове за добијање лиценце за израду докумената простор-
ног уређења:

1. израду спроведбених докумената просторног уређе-
ња, и то:

а) зонинг план, б) зонинг план подручја посебне намје-
не, в) регулациони план, г) урбанистички пројекат и д) план 
парцелације.

Лиценца важи од 1.9.2017. године до 1.9.2021. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-815/17 
1. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1724
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Геопут” д.о.о. Бања 
Лука за издавање лиценце за израду докумената простор-
ног уређења, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 14. 

Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

Утврђује се да “Геопут” д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за израду докумената простор-
ног уређења: 

1. израду спроведбених докумената просторног уређе-
ња, и то:

а) зонинг план, б) зонинг план подручја посебне намје-
не, в) регулациони план, г) урбанистички пројекат и д) план 
парцелације.

Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 
за израду докумената просторног уређења, број: 15.03-361-
550/13, од 2.10.2013. године, и Лиценца број: ПЛ-0083/2013, 
од 2.10.2013. године.

Лиценца важи од 13.9.2017. године до 13.9.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-868/17 
13. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1725
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Una Consulting” 
д.о.о. Бихаћ за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Una Consulting” д.о.о. Бихаћ испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Ми-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. хидротехничке фазе.
Лиценца важи од 13.9.2017. године до 13.9.2021. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-509/17 
13. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1726
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “West projects” д.о.о. 
Прњавор за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
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ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “West projects” д.о.о. Прњавор испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 15.9.2017. године до 15.9.2021. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-749/17 
15. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1727
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Амбијент” д.о.о. Ту-
зла за издавање лиценце за израду техничке документације, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Амбијент” д.о.о. Тузла испуњава усло-
ве за добијање лиценце за израду техничке документације 
за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 15.9.2017. године до 15.9.2021. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-801/17 
15. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1728
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “ПТТ Инжењеринг” 
д.о.о. Подгорица за издавање лиценце за израду техничке 
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 

и члана 15. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “ПТТ Инжењеринг” д.о.о. Подгорица 
испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике.

Лиценца важи од 13.9.2017. године до 13.9.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-810/17 
13. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1729
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “ВГ пројект” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “ВГ пројект” д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 1.9.2017. године до 1.9.2021. године, 

а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-816/17 
1. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1730
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Modul-ing” д.о.о. Брч-
ко Дистрикт БиХ за издавање лиценце за израду техничке 
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 15. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Modul-ing” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ 
испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-

лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за израду техничке документације, број: 15.03-361-975/14, 
од 21.8.2014. године, и Лиценца број: ПЛ-0334/2014, од 
21.8.2014. године.

Лиценца важи од 1.9.2017. године до 21.8.2018. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-828/17 
1. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1731 
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Атек плус” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р JЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Атек плус” д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 1.9.2017. године до 1.9.2021. године, 

а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-830/17 
1. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1732
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Елинг - инжињеринг” 
д.о.о. Теслић за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 

учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Елинг - инжињеринг” д.о.о. Теслић 
испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике.

Лиценца важи од 15.9.2017. године до 15.9.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-867/17 
15. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1733
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ГП “Крајина” а.д. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да ГП “Крајина” а.д. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Ми-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-

лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за израду техничке документације, број: 15.03-361-967-
1/14, од 24.9.2014. године, и Лиценца број: ПЛ-0358/2014, 
од 24.9.2014. године.

Лиценца важи од 20.9.2017. године до 20.9.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-881/17 
20. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1734
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев Д.о.о. “Мега - пројект” 
Братунац за издавање лиценце за ревизију техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
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ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 16. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да Д.о.о. “Мега - пројект” Братунац испу-
њава услове за добијање лиценце за ревизију техничке до-
кументације за објекте за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 

ревизију техничке документације, број: 15.03-361-1260/15, 
од 16.9.2015. године, и Лиценца број: ПЛ-0703/2015, од 
16.9.2015. године.

Лиценца важи од 13.9.2017. године до 27.4.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-559/17 
13. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1735
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “ДЕСКинжињеринг” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за ревизију техничке 
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “ДЕСКинжињеринг” д.о.о. Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике.

Лиценца важи од 20.9.2017. године до 20.9.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службенoм гласнику Репу-
блике Српске”. 

Број: 15.03-361-899/17 
20. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1736
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Esperanza company” 

д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Esperanza company” д.о.о. Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Лиценца важи од 20.9.2017. године до 20.9.2021. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.  

Број: 15.03-361-782/17 
20. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1737
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “МП грађење пројект” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “МП грађење пројект” д.о.о. Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 1.9.2017. године до 1.9.2021. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.  

Број: 15.03-361-790/17 
1. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1738
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “МБ модул” д.о.о. 
Приједор за издавање лиценце за грађење објеката, а на 
основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
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86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “МБ модул” д.о.о. Приједор испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 13.9.2017. године до 13.9.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.  

Број: 15.03-361-808/17 
13. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1739
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “МДМ - Перић плус” 
д.о.о. Бијељина за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “МДМ - Перић плус” д.о.о. Бијељина 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. грађевинских радова на објектима нискоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-1078/15, од 8.12.2015. 
године, и Лиценца број: ПЛ-0786/2015, од 8.12.2015. годи-
не.

Лиценца важи од 15.9.2017. године до 8.12.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.  

Број: 15.03-361-819/17 
15. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1740
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Кусић путеви” 
д.о.о. Прњавор за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Кусић путеви” д.о.о. Прњавор испуња-
ва услове за добијање лиценце за грађење, односно извође-
ње радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње.
Лиценца важи од 20.9.2017. године до 20.9.2021. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.  

Број: 15.03-361-826/17 
20. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На основу члана 260. став 1. тачка в) Закона о тржи-
шту хартија од вриједности (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17), 
члана 243д. став 8. Закона о инвестиционим фондовима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15) 
и члана 12. став 6. Правилника о преобликовању затвореног 
инвестиционог фонда (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 108/15 и 82/16), поступајући у предмету одобра-
вања дјелимичног преобликовања Затвореног мјешовитог 
инвестиционог фонда са јавном понудом у преобликовању 
“Инвест нова фонд” а.д. Бијељина, Комисија за хартије 
од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 
29.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Одобрава се дјелимично преобликовање Затворе-

ног мјешовитог инвестиционог фонда са јавном понудом 
у преобликовању “Инвест нова фонд” а.д. Бијељина, како 
слиједи:

1.1. издваја се дио имовине ради оснивања Отвореног 
мјешовитог инвестиционог фонда са јавном понудом “Ин-
вест нова” према вриједности на дан 31.12.2016. године у 
износу од 23.263.624,35 КМ и припадајући дио обавеза у 
износу од 1.183.964,96 КМ,

1.2. издвојена имовина Затвореног мјешовитог инвести-
ционог фонда са јавном понудом у преобликовању “Инвест 
нова фонд” а.д. Бијељина из подт. 1.1. ове тачке преноси се 
са власничких рачуна код надлежних регистара на Отво-
рени мјешовити инвестициони фонд са јавном понудом 
“Инвест нова” на основу овог рјешења и у складу са Одлу-
ком о дјелимичном преобликовању Затвореног мјешовитог 
инвестиционог фонда са јавном понудом у преобликовању 
“Инвест нова фонд” а.д. Бијељина, број: СК-I-06/2017, од 
24.4.2017. године, са прегледом имовине и обавезе која се 
преноси, 

1.3. смањује се основни капитал Затвореног мјешови-
тог инвестиционог фонда са јавном понудом у преоблико-
вању “Инвест нова фонд” а.д. Бијељина издвајањем имови-
не за оснивање Отвореног инвестиционог фонда из подт. 
1.1. ове тачке у висини од 22.079.359,39 КМ и износ при-
падајућих губитака везаних за одвојену имовину у висини 
од 30.351.429,07 КМ, тако да се основни капитал у износу 
од 187.191.287 КМ смањује за износ од 52.431.088 КМ на 
износ од 134.760.199 КМ, подијељен на 134.760.199 акција, 
појединачне номиналне вриједности 1 КМ.
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2. Одобравају се акта Затвореног мјешовитог инвести-

ционог фонда са јавном понудом у преобликовању “Инвест 
нова фонд” а.д. Бијељина, и то:

2.1. Проспект број: УО-XII-04/2017, од 10.8.2017. годи-
не, и

2.2. Статут - Пречишћени текст, број: УО-XVI-03/2017, 
од 29.8.2017. године, нотарски потврђен под бројем: ОПУ-
841/2017.

 3. Друштву за управљање инвестиционим фондовима 
“Инвест нова” а.д. Бијељина одобрава се оснивање Отво-
реног мјешовитог инвестиционог фонда са јавном понудом 
“Инвест нова” и управљање тим фондом, упис тог фонда у 
Регистар фондова код Комисије за хартије од вриједности 
Републике Српске с идентификационим бројем: ЈП-М-8, 
као и:

 3.1. Проспект (Пречишћени текст) број: УО-VIII-4/2017, 
од 9.6.2017. године, и Статут (Пречишћени текст) број: УО-
VIII-5/17, од 9.6.2017. године,

3.2. Уговор сa Централним регистром хартија од вријед-
ности а.д. Бања Лука као депозитаром Отвореног мјешо-
витог инвестиционог фонда са јавном понудом “Инвест 
нова”, закључен 12.6.2017. године.

4. Обавезује се Друштво за управљање инвестиционим 
фондовима “Инвест нова” а.д. Бијељина да:

4.1. у року од седам дана од дана пријема овог рјешења 
објави Проспект у скраћеном облику и Статут Отвореног 
мјешовитог инвестиционог фонда са јавном понудом из 
тачке 3. диспозитива овог рјешења у најмање једном днев-
ном листу који је доступан на цијелој територији Републи-
ке Српске,

4.2. у року од пет дана од дана пријема Рјешења Коми-
сије за хартије од вриједности Републике Српске о упису 
друге емисије акција Затвореног мјешовитог инвестицио-
ног фонда са јавном понудом у преобликовању “Инвест 
нова” а.д. Бијељина по основу смањења основног капита-
ла у Регистар емитената поднесе захтјев за упис хартија 
од вриједности у Централном регистру хартија од вријед-
ности а.д. Бања Лука,

4.3. у року од пет дана од дана пријема овог рјешења о 
упису Отвореног мјешовитог инвестиционог фонда са јав-
ном понудом “Инвест нова” у Регистар фондова поднесе 
захтјев за упис хартија од вриједности у Централном реги-
стру хартија од вриједности а.д. Бања Лука и

4.4. у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења 
уврсти удјеле Отвореног мјешовитог инвестиционог фонда 
са јавном понудом “Инвест нова” на берзу или друго уређе-
но јавно тржиште.

5. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

 Предсједница
Број: 01-УП-51-354-7/17  Комисије за хартије 
29. септембра 2017. године од вриједности РС, 
Бања Лука Мира Поткоњак, с.р.

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja 
Бoснe и Хeрцeгoвинe 

Нa oснoву члaнa 3.6 стaв (2) тaчкa e) и члaнa 14.3 стaв 
(5) Избoрнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeни глa-
сник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 
18/13, 7/14 и 31/16) и члaнa 2. стaв (1) тaчкa д) Прaвил-
никa o вoђeњу и упoтрeби Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa 
(“Службeни глaсник БиХ”, број 32/16), Цeнтрaлнa избoрнa 
кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 48. сjeдници, oдржaнoj 
28.9.2017. гoдинe,  д o н и j e л a

OДЛУКУ
O ЗAКЉУЧИВAЊУ И ПOТВРЂИВAЊУ БРOJA БИРAЧA 
УПИСAНИХ У ЦEНТРAЛНИ БИРAЧКИ СПИСAК ЗA 

ПРИJEВРEМEНE ИЗБOРE ЗA НAЧEЛНИКA ОПШТИНE 
ТРНОВО СA СТAЊEМ НA ДAН 24.9.2017. ГOДИНE У 

24.00 ЧAСA

Члaн 1.
(1) Oвoм oдлукoм утврђуje сe брoj бирaчa уписaних 

у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa приjeврeмeнe избoрe зa 
нaчeлникa општинe Трново сa стaњeм нa дaн 24.9.2017. гo-
динe у 24.00 чaсa, oднoснo нa дaн oдржaвaњa приjeврeмe-
них избoрa. 

(2) У Цeнтрaлни бирaчки списaк, зaкључнo сa пoдaци-
мa нa дaн 24.9.2017. гoдинe у 24,00 чaсa, уписaнo je укупнo 
1409 бирaчa.

Члaн 2.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и oбjaвићe 

сe у “Службeнoм глaснику БиХ”, “Службeним нoвинaмa 
Фeдeрaциje БиХ”, “Службeнoм глaснику Рeпубликe Срп-
скe”, “Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ” и нa 
веб-стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ www.
izbori.ba.

Брoj: 06-1-07-2-894-82/17
28. септембра 2017. гoдинe Прeдсjeдница,
Сaрajeвo Др Ирена Хаџиабдић, с.р.
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код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. 
Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Addiko Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни уредник Драган Веселиновић. Уредник 
Вишња Бајић Прерадовић. Техничко уређивање Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, 
редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, 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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