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Имајући у виду да су право на изражавање, а самим 

тим слобода мишљења, слобода примања и ширења инфор-
мација и идеја без мијешања јавне власти и без обзира на 
границе, основна људска права загарантована Општом де-
кларацијом о људским правима и Европском конвенцијом о 
заштити људских права и основних слобода;

Изражавајући забринутост због све више израженог 
говора мржње који подразумијева све облике изражавања, 
укључујући говор, фотографије и видео-снимке који шире, 
подстичу, промовишу, отворено позивају или оправдавају 
мржњу међу расама, ксенофобију, антисемитизам или дру-
ге облике мржње засноване на нетолеранцији, укључујући 
нетолеранцију изражену у агресивном национализму и ет-
ноцентричности, дискриминацији и непријатељству према 
мањинама, имигрантима и људима имигрантског поријекла;

Свјесни штете коју говор мржње проузрокује ако је пре-
несен путем медија и утицаја на све категорије друштва, а 
посебно младе;

Наглашавајући важност и посебну потребу борбе про-
тив све присутнијег говора мржње којим се шири, подсти-
че, промовише и оправдава тероризам;

Осуђујући понашања која воде радикализму и екстре-
мизму сваке врсте;

Позивајући, подржавајући и залажући се за досљедну 
примјену домаћих, али и међународних докумената којима 
се настоји забранити и санкционисати говор мржње, као 
што су Међународна конвенција о укидању свих облика 
расне дискриминације, Међународни пакт о грађанским и 
политичким правима, Препорука Савјета Европе о говору 
мржње, Конвенција о кибернетичком криминалу те Додат-
ни протокол уз Конвенцију о кибернетичком криминалу; а

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републи-
ке Српске и на основу чл. 182. и 183. Пословника Народне 
скупштине Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 31/11), Народна скупштина Републике 
Српске је на Четрнаестој сједници, одржаној 13. октобра 
2016. године,  у с в о ј и л а

ДЕКЛАРАЦИ ЈУ
О ОСУДИ ГОВОРА МРЖЊЕ

Декларацијом о осуди говора мржње:
1. Осуђујемо говор мржње и изражавамо своју спрем-

ност на додатни ангажман у борби против ње, те позивамо 
на ангажман свих институција с циљем његовог спреча-
вања и санкционисања;

2. Позивамо органе на свим нивоима власти, као и но-
сиоце свих јавних функција, да се, свјесни свог утицаја, 
устручавају од говора мржње и да се боре против говора 
мржње;

3. Позивамо Савјет министара Босне и Херцеговине, 
Владу Републике Српске и Владу Федерације Босне и Хер-
цеговине на досљедну примјену међународних докумена-
та, а посебно Додатног протокола уз Конвенцију о кибер-
нетичком криминалу, ратификованог 2006. године, с циљем 
спречавања и санкционисања говора мржње;

4. Указујемо на потребу досљедне примјене кривич-
ног законодавства и евентуалног пооштравања одредби у 
кривичним законима о кривичним дјелима почињеним из 
мржње;

5. Позивамо медије да се свеобухватно, интердисци-
плинарно и интерактивно боре против говора мржње, те да, 
свјесни своје јавне улоге и утицаја на јавност, максимално 
контролишу свој садржај и онемогуће случајеве злоупотре-
бе свог медијског простора за пласирање говора мржње, 
као и да дају свој допринос у упознавању јавности с тим 
шта је говор мржње и како се санкционише;

6. Посебно указујемо на растући проблем злоупотребе 
интернета у сврху ширења говора мржње;

7. Указујемо на потребу подизања свијести јавности, 
цивилног друштва и свих органа власти о кривичним дје-
лима почињеним из мржње и примјереним одговорима на 
њих;

8. Прихватамо организације цивилног друштва као 
партнере у борби против говора мржње и охрабрујемо их 
у активностима које предузимају ради борбе против говора 
мржње;

9. Позивамо институције на свим нивоима власти у 
Босни и Херцеговини на спровођење закона и органе пра-
восуђа на максимално ангажовање, у складу са законским 
надлежностима, у спречавању и санкционисању говора мр-
жње;

10. Ова декларација ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1165/16 Предсједник
13. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1469
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о високом обра-
зовању, који је Народна скупштина Републике Српске усво-
јила на Четрнаестој сједници, одржаној 13. октобра 2016. 
године, а Вијеће народа 24. октобра 2016. године констато-
вало да усвојеним Законом о измјенама Закона о високом 
образовању није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3396/16 Предсједник
25. октобра 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о високом образовању (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) 
чл. 111. и 112. бришу се.

Члан 2.
У члану 148. у ставу 1. ријечи: “2015/2016. године” 

замјењују се ријечима: “2017/2018. године”, а ријечи: 
“2017/2018. године” замјењују се ријечима: “2019/2020. го-
дине”.

Члан 3.
У члану 149. у ставу 2. ријечи: “2016/2017. године” за-

мјењују се ријечима: “2017/2018. године”, а ријечи: “30. 
септембра 2019. године” замјењују се ријечима: “30. сеп-
тембром 2020. године”.

Члан 4.
У члану 152. ријечи: “у академској 2015/2016. годи-

ни” замјењују се ријечима: “у академску 2016/2017. и 
2017/2018. годину”.

Члан 5.
(1) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Одредбе члана 148. став 1, члана 149. став 2. и члана 

152. овог закона ступају на снагу од 1. октобра 2016. године.

Број: 02/1-021-1167/16 Предсједник
13. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 

ЗАКОНА О ФОНДУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о 
Фонду и финансирању заштите животне средине Републи-
ке Српске, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 13. октобра 
2016. године, а Вијеће народа 24. октобра 2016. године 
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуни 
Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине 
Републике Српске није угрожен витални национални инте-
рес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3400/16 Предсједник
25. октобра 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ФОНДУ И 
ФИНАНСИРАЊУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Фонду и финансирању заштите животне 

средине Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 117/11 и 63/14) у члану 20. став 2. брише се.

Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Рјешење из става 1. овог члана доноси се на основу 

посебних прописа којима се уређују врсте загађивања, про-
изводи који послије употребе постају посебни токови отпа-
да, критеријуми за обрачун накнада и обвезници, висина и 
начин обрачунавања плаћања накнада.”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Накнаде из става 1. овог члана уплаћују се на рачун 

јавних прихода буџета Републике Српске и распоређују се 
на рачун Фонда.”.

Досадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постају ст. 5, 6, 7. и 8.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, број: “2.” 

замјењује се бројем: “3.”.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, број: “осам” 

замјењује се бројем: “15”.

Члан 2.
У члану 22. у ставу 3. број: “осам” замјењује се бројем: 

“15”.

Члан 3.
У члану 29. став 1. брише се.
У ставу 2. испред ријечи: “Министар” на почетку текста 

број: “2” у обостраној загради брише се.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1173/16 Предсједник
13. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
социјалној заштити, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 13. 
октобра 2016. године, а Вијеће народа 24. октобра 2016. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о социјалној заштити није угрожен витал-
ни национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-3403/16 Предсједник
25. октобра 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 1.
У Закону о социјалној заштити (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, број 37/12) у члану 3. у ставу 2. послије 
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ријечи: “Установе” додају се ријечи: “и други пружаоци 
услуга”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 2. послије ријечи: “члана” додају се 

ријечи: “могу бити”, а ријеч: “су” брише се.

Члан 3.
У члану 18. у ставу 1. у тачки а) подтачка 2) мијења се 

и гласи:
“2) са оштећењем вида, слуха, са оштећењем у говор-

но-гласовној комуникацији, са тјелесним оштећењем и/или 
хроничним обољењем, са интелектуалним оштећењем, са 
психичким поремећајем и/или обољењем, вишеструким 
оштећењима, или са другим оштећењем или обољењем, 
који доводe до потешкоћа у психомоторном и сензомотор-
ном развоју, а која значајно отежавају функционисање у ак-
тивностима свакодневног живота,”.

У тачки б) подтачка 2) мијења се и гласи:
“2) лице са инвалидитетом, а то су лица са дугорочним 

физичким, психичким, интелектуалним или сензорним 
умањеним способностима, која у интеракцији са разли-
читим баријерама могу ометати њихово пуно и ефективно 
учествовање у друштву на основу једнакости са другима,”.

Члан 4.
У члану 19. у ставу 4. послије ријечи: “година” запета и 

ријечи: “осим лица којем је продужено родитељско право” 
бришу се.

Члан 5.
У члану 21. у ставу 3. послије ријечи: “појединац” запе-

та и ријечи: “чланови породице” бришу се.

Члан 6.
У члану 22. у ставу 1. ријечи: “сроднике који имају оба-

везу да га издржавају” замјењују се ријечима: “обвезнике 
издржавања”, а ријеч: “сродници” замјењује се ријечима: 
“обвезници издржавања”.

У ставу 2. ријечи: “сроднике који имају обавезу да их 
издржавају” замјењују се ријечима: “обвезнике издржава-
ња”, а ријеч: “сродници” замјењује се ријечима: “обвезни-
ци издржавања”.

Члан 7.
У члану 27. у ставу 1. ријеч: “располагања” замјењује се 

ријечју: “својине”.
Став 5. мијења се и гласи:
“(5) Располагање имовином из става 1. овог члана врши 

се у складу са одредбама закона којим се регулише распо-
лагање стварним правима на непокретностима.”.

Члан 8.
У члану 32. у ставу 1. послије ријечи: “заштите” додају 

се ријечи: “или су смјештени у другу установу на терет 
буџетских средстава”.

Члан 9.
У члану 38. у ставу 10. ријеч: “располагања” замјењује 

се ријечју: “својине”.

Члан 10.
У члану 82. у ст. 1, 3. и 4. послије ријечи: “заштите” 

додају се ријечи: “и обављање дјелатности из социјалне 
заштите”.

Члан 11.
У члану 84. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.

Члан 12.
У члану 86. став 2. мијења се и гласи:

“(2) Органи управљања у установама социјалне зашти-
те чији је оснивач Влада и јединица локалне самоуправе су 
директор и управни одбор.”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Орган управљања у установама социјалне заштите 

чији је оснивач правно и физичко лице је директор.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 13.
У члану 87. у ставу 3. ријечи: “за смјештај корисника” 

замјењују се ријечима: “социјалне заштите”.

Члан 14.
У члану 91. у ставу 1. послије ријечи: “усмјерења” за-

пета и ријечи: “а који непосредно раде са корисницима на 
пружању социјалних услуга” бришу се.

У ставу 2. послије ријечи: “социолог” и запете додају се 
ријечи: “менаџер социјалне политике и социјалне заштите” 
и запета.

Члан 15.
У члану 93. у ставу 1. послије ријечи: “заштите” ријечи: 

“након обављања приправничког стажа” бришу се.
Став 6. мијења се и гласи:
“(6) Министар доноси правилник о полагању стручног 

испита у области социјалне заштите у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу овог закона.”.

У ставу 7. послије ријечи: “стажа” додају се запета и 
ријеч: “поступак”, а послије ријечи: “испита” додају се 
ријечи: “за стручне раднике”.

Члан 16.
У члану 97. послије ријечи: “радних односа” додају се 

запета и ријечи: “закон који регулише обрачун плате и дру-
гих примања запослених у јавним службама”.

Члан 17.
У члану 146. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
“(1) Установе социјалне заштите ће ускладити своју 

организацију и опште акте са одредбама овог закона најка-
сније до 31. децембра 2016. године.

(2) Јединице локалне самоуправе у којима није основан 
Центар основаће Центар или одјељење заједничког Центра 
најкасније до 31. децембра 2017. године.”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) За обављање дјелатности социјалне заштите уста-

нове социјалне заштите и друга правна лица која обављају 
дјелатност социјалне заштите прибавиће рјешење мини-
стра из члана 82. став 3. овог закона најкасније до 31. де-
цембра 2016. године.”.

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.

Члан 18.
Послије члана 147. додаје се нови члан 147а, који гласи:

“Члан 147а.
(1) Стручни радници који имају до 20 година радног 

искуства у области социјалне, породичне и дјечје заштите, 
а нису положили стручни испит до дана ступања на снагу 
овог закона обавезни су, а у складу са одредбама члана 93. 
Закона, да полажу стручни испит уз приложену потврду о 
радном искуству у струци.

(2) Стручни радници из става 1. овог члана дужни су 
да положе стручни испит у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона.

(3) Стручни испит нису дужни да полажу стручни рад-
ници запослени у установама социјалне заштите који имају 
најмање 20 година радног искуства у струци у области со-
цијалне, породичне и дјечје заштите.

(4) Стручним радницима који су положили стручни 
испит за рад у органима републичке управе до ступања на 
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снагу овог закона признаје се тај испит као стручни испит у 
области социјалне заштите.”.

Члан 19.
У члану 149. у ставу 1. у тачки ж) послије ријечи: “за-

штите” додају се ријечи: “и обављање дјелатности социјал-
не заштите”.

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1177/16 Предсједник
13. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1472
На основу члана 70. став 1. и члана 110. став 2. Устава 

Републике Српске и члана 182. и члана 186. став 3. Послов-
ника Народне скупштине Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупшти-
на Републике Српске, на Четрнаестој сједници, одржаној 
13. октобра 2016. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У поступку доношења Закона о измјенама Закона о ви-

соком образовању утврђено је да одредба члана 5. став 2. 
има општи интерес за Републику Српску.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1166/16 Предсједник
13. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1473
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републи-

ке Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника 
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина 
Републике Српске, на Четрнаестој сједници, одржаној 13. 
октобра 2016. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2016-2020. ГОДИНА

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Страте-

гију запошљавања Републике Српске 2016-2020. година.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1181/16 Предсједник
13. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1474
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186. 
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), у 
складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске, 

број: 02/1-021-786/16 (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 53/16), а након разматрања Извјештаја Комисије 
за избор и именовање, Народна скупштина Републике Срп-
ске, на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016. 
године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА У ОДБОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ СА 
ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ВЕЗИ СА 
ИЗГРАДЊОМ МЕМОРИЈАЛНОГ ЦЕНТРА “ГРАДИНА” И 
ПРАЋЕЊЕМ УСВАЈАЊА ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ГЕНОЦИДУ 

НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ НАД СРБИМА, 
ЈЕВРЕЈИМА И РОМИМА ТОКОМ ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ 

РАТА, У ПАРЛАМЕНТИМА ДРУГИХ ДРЖАВА

I
У Одбор за координацију са институцијама и организа-

цијама у вези са изградњом Меморијалног центра “Гради-
на” и праћењем усвајања Декларације о геноциду Незави-
сне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима то-
ком Другог свјетског рата, у парламентима других држава, 
изабрани су:

1. Дарко Бањац, предсједник,
2. Драго Тадић, члан,
3. Вања Бајић, члан,
4. Душан Берић, члан,
5. Перица Бундало, члан,
6. Неда Петрић, члан,
7. Добрила Дринић Малић, члан,
8. Зорка Андрић, члан,
9. Синиша Каран, члан,
10. Дане Малешевић, члан, и
11. Тања Тулековић, члан.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1220/16 Предсједник
20. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1475
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186. 
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а 
након разматрања Извјештаја Комисије за избор и имено-
вање, Народна скупштина Републике Српске, на Четрнае-
стој сједници, одржаној 20. октобра 2016. године, донијела 
је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ АРБИТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
У АРБИТРАЖИ СПОРНОГ ДИЈЕЛА ГРАНИЦЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРЧКО

I
Витомир Поповић разрјешава се дужности арбитра Ре-

публике Српске у Арбитражи спорног дијела границе на 
подручју општине Брчко, на лични захтјев.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1221/16 Предсједник
20. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 
Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186. 
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), у 
вези са чланом 8. став 3. Закона о друштвима за осигурање 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 17/05, 1/06, 
64/06 и 74/10), а након разматрања Извјештаја Комисије за 
избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, 
на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016. годи-
не, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА У УПРАВНОМ ОДБОРУ 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У Управном одбору Агенције за осигурање Републике 

Српске разрјешава се дужности члана Управног одбора 
Срђан Шупут, са даном 21. јулом 2016. године, на лични 
захтјев.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1223/16 Предсједник
20. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1477
На основу члана 14. став 3. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2016. годину (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 110/15) и члана 43. став 2. Закона о Вла-
ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 94. сједници, 
одржаној 6.10.2016. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊУ У ОБЛАСТИ УСЛУГА КОЈЕ СУ 
ПРЕДМЕТ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин стимулисања 

повећања запослености на територији Републике Српске, 
критеријуми и процедуре за додјелу средстава, динамика 
исплате додијељених средстава, те начин праћења реализа-
ције програма подршке запошљавању у области услуга које 
су предмет међународне трговине.

Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овој уредби имају 

сљедеће значење:
1) инвеститор је привредно друштво, регистровано у 

складу са прописима Републике Српске (у даљем тексту: 
Република), које учествује у поступку додјеле средстава,

2) корисник средстава је инвеститор коме су додијеље-
на средства у складу са овом уредбом,

3) ново радно мјесто је радно мјесто које представља 
нето повећање броја запослених на неодређено вријеме 
код корисника средстава у периоду реализације програма 
запошљавања у поређењу са укупним бројем запослених 
у тренутку подношења пријаве на јавни позив за додјелу 
средстава и

4) услуге које су предмет међународне трговине су 
услуге које се пружају искључиво путем информационо-
комуникационих технологија, превасходно корисницима 
ван територије Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Члан 3.
Новозапосленим радником у смислу ове уредбе сматра 

се лице са пребивалиштем у Републици, запослено код ко-
рисника средстава на период од најмање три године од дана 
исплате друге (посљедње) транше додијељених средстава. 

Члан 4.
(1) Средства за реализацију програма подршке запо-

шљавању (у даљем тексту: средства) обезбјеђују се у буџе-
ту Републике Српске.

(2) Средства се могу користити искључиво за финан-
сирање пројеката запошљавања у области услуга које су 
предмет међународне трговине.

(3) Средства из става 1. овог члана не могу се користити 
за финансирање пројеката из других области.

Члан 5.
(1) Средства која се исплаћују по једном новозапосле-

ном раднику износе 10.000 КМ.
(2) Средства се додјељују под сљедећим условима:
1) да корисник средстава није смањио број радника 

који су у радном односу на неодређено вријеме годину 
дана прије дана расписивања јавног огласа, као и у периоду 
реализације пројекта запошљавања, за привредне субјекте 
који већ послују на територији Републике Српске,

2) да се број радника који су у радном односу на не-
одређено вријеме код корисника средстава након исплате 
друге (посљедње) транше додијељених средстава не смањи 
у периоду од најмање три године од дана те исплате.

(3) У случају да радник не извршава радне задатке ради 
којих је запослен или из било којих других разлога пре-
стане са радом, корисник средстава може на његово мје-
сто запослити другог радника у складу са условима из ове 
уредбе.

Члан 6.
Пријаву за учествовање у поступку додјеле средстава 

може поднијети инвеститор који реализује пројекат запо-
шљавања на територији Републике искључиво у области 
услуга које су предмет међународне трговине, а тим пројек-
том се обезбјеђује запошљавање минимално 100 радника, 
чија је просјечна бруто плата једнака или већа од просјечне 
бруто плате у Републици Српској.

Члан 7.
Пријаву из члана 6. ове уредбе не могу поднијети и у 

поступку додјеле средстава не могу учествовати инвести-
тори:

1) којима је у претходној години износ уписаног капи-
тала смањен за више од 50%, 

2) који имају доспјеле неизмирене обавезе према рад-
ницима и Републици на дан расписивања јавног огласа,

3) против којих је покренут стечајни поступак или 
испуњавају законом прописане услове за покретање стечај-
ног поступка,

4) који су понуђачи у поступку додјеле концесија или 
имају концесију у Републици и

5) којима су већ одобрена средства за подршку запо-
шљавању и/или инвестицијама по претходним програмима 
Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада), а чија 
реализација још није завршена.

Члан 8.
(1) Критеријуми за додјелу средстава су:
1) планирани број новозапослених радника,
2) учешће радника са високом стручном спремом у 

укупном броју новозапослених радника и
3) однос планиране просјечне бруто плате новоза-

послених радника према просјечној бруто плати Републике 
за мјесец који претходи мјесецу у коме је расписан јавни 
оглас, према посљедњим објављеним подацима Републич-
ког завода за статистику Републике Српске. Планирана 
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просјечна бруто плата новозапослених радника израчуна-
ва се као збир планираних просјечних плата свих новоза-
послених радника подијељен са бројем планираних ново-
запослених радника.

(2) За сваки испуњени критеријум из става 1. овог члана 
додјељује се одређени број бодова тако да збир свих бодова 
износи максимално 100 бодова. 

Члан 9.
Критеријум из члана 8. став 1. тачка 1) ове уредбе (пла-

нирани број новозапослених радника) бодује се на сљедећи 
начин:

1) од 100 до 149 новозапослених радника: 10 бодова,
2) од 150 до 199 новозапослених радника: 20 бодова,
3) од 200 до 249 новозапослених радника: 30 бодова и
4) више од 250 новозапослених радника: 40 бодова.

Члан 10.
Критеријум из члана 8. став 1. тачка 2) ове уредбе (уче-

шће радника са високом стручном спремом у укупном броју 
новозапослених радника) бодује се на сљедећи начин:

1) уколико је учешће радника са високом стручном 
спремом у укупном броју новозапослених радника мање од 
20%: без бодова,

2) уколико је учешће радника са високом стручном 
спремом у укупном броју новозапослених радника 20-59%: 
10 бодова,

3) уколико је учешће радника са високом стручном 
спремом у укупном броју новозапослених радника  60-
100%: 30 бодова.

Члан 11.
Критеријум из члана 8. став 1. тачка 3) ове уредбе бо-

дује се на сљедећи начин:
1) уколико је планирана просјечна бруто плата новоза-

послених радника једнака просјечној бруто плати Републи-
ке за мјесец који претходи мјесецу у коме је расписан јавни 
оглас, према посљедњим објављеним подацима Републич-
ког завода за статистику Републике Српске: 10 бодова,

2) уколико је планирана просјечна бруто плата новоза-
послених радника до 50% већа од просјечне бруто плате Ре-
публике за мјесец који претходи мјесецу у коме је расписан 
јавни оглас, према посљедњим објављеним подацима Репу-
бличког завода за статистику Републике Српске: 20 бодова и

3) уколико је планирана просјечна бруто плата новоза-
послених радника више од 50% већа од просјечне бруто пла-
те Републике за мјесец који претходи мјесецу у коме је распи-
сан јавни оглас, према посљедњим објављеним подацима Ре-
публичког завода за статистику Републике Српске: 30 бодова.

Члан 12.
(1) Додјела средстава врши се у поступку који се спро-

води у складу са јавним огласом и овом уредбом.
(2) Јавни оглас припрема и објављује Министарство 

науке и технологије (у даљем тексту: Министарство) у нај-
мање једном дневном листу који се дистрибуира на цијелој 
територији Републике и на интернет страници Министар-
ства, а који обавезно садржи:

1) критеријуме за додјелу средстава,
2) списак потребне документације, 
3) рок за подношење пријаве,
4) податке о адреси на којој се могу добити обавјеште-

ња у вези са учествовањем у поступку додјеле средстава и 
подаци о лицу за контакт,

5) податке о адреси на коју се достављају пријаве и
6) датум отварања пријава.

Члан 13.
(1) Пријава за учествовање у поступку додјеле средста-

ва (у даљем тексту: пријава) подноси се Министарству у 
року који је наведен у јавном огласу.

(2) Пријава из става 1. овог члана подноси се на једном 
од језика у службеној употреби у Републици и обавезно 
садржи:

1) основне информације о подносиоцу пријаве, односно 
инвеститору,

2) податке о пројекту и
3) опште податке о инвеститору (визија, циљеви, пода-

ци о производима и услугама, подаци о продаји и главним 
извозним тржиштима). 

 (3) Уз пријаву из става 1. овог члана подносе се:
1) пројекат, односно бизнис план за чију реализацију се 

траже средства,
2) пројектовани биланс успјеха за наредне три године 

пословања од дана подношења пријаве, 
3) оригинал или овјерена копија рјешења о регистраци-

ји, која не може бити старија од три мјесеца од дана подно-
шења пријаве.

(4) Министар науке и технологије (у даљем тексту: ми-
нистар) прописује садржину и образац пријаве из става 1. 
овог члана.

(5) Доказ да не постоје околности предвиђене чланом 
7. ове уредбе. 

Члан 14.
(1) Поступак разматрања пријава у односу на услове, 

критеријуме и бодовање у складу са овом уредбом спро-
води Комисија за реализацију програма подршке запошља-
вању у области услуга које су предмет међународне тргови-
не (у даљем тексту: Комисија).

(2) Комисију именује министар рјешењем и састоји 
се од шест чланова, који су представници Министарства, 
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Мини-
старства правде, Министарства за економске односе и ре-
гионалну сарадњу, Министарства финансија и Привредне 
коморе. 

(3) Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће 
разматрати.

(4) Након спроведеног поступка бодовања пројеката у 
складу са овом уредбом, Комисија предлаже Влади Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Влада) листу успјешности 
пословних субјеката према броју остварених бодова на 
основу критеријума и услова, у складу са одредбама ове 
уредбе.

(5) На основу приједлога Комисије из става 4. овог чла-
на, Влада доноси рјешење којим се утврђује ранг-листа 
корисника средстава, која садржи податке о пројекту, ко-
риснику средстава и о износу додијељених средстава. 

(6) Средства из ове уредбе додјељују се до износа пла-
нираних средстава из јавног огласа, а према ранг-листи из 
става 5. овог члана.

 (7) Свим учесницима у поступку додјеле средста-
ва Министарство доставља рјешење са образложењем о 
утврђеној ранг-листи корисника и о износу додијељених 
средстава, у року који не може бити дужи од 30 дана од 
дана његовог доношења.

(8) Против рјешења из става 5. овог члана није дозвоље-
на жалба, али учесници у поступку додјеле средстава могу 
покренути управни спор.

Члан 15.
(1) Међусобна права и обавезе у вези са исплатом до-

дијељених средстава уређују се уговором, који закључују 
Министарство и корисник средстава.

(2) Корисник средстава дужан је да приликом подно-
шења захтјева за исплату сваке транше приложи банкарску 
гаранцију за износ транше, издату од пословне банке која 
послује на територији Републике Српске, плативу на први 
позив у корист Републике (у даљем тексту: гаранција), а 
исплаћена средства обавезно су обезбијеђена банкарском 
гаранцијом за све вријеме трајања уговора.
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(3) Корисник средстава дужан је да уз подношење зах-

тјева за исплату сваке транше, осим гаранције из става 2. 
овог члана, приложи и двије потписане бјанко мјенице са 
клаузулом “без протеста” и потписаном мјеничном изјавом 
дужника, с циљем наплате затезне камате која се обрачу-
нава у складу са законом којим се утврђује висина стопе 
затезне камате.

Члан 16.
(1) Министарство може да раскине уговор из члана 15. 

став 1. ове уредбе у свакој фази извршења ако утврди да 
корисник не испуњава услове утврђене уговором, а који се 
односе на динамику реализације пројекта запошљавања и 
друге услове и обавезе прописане овом уредбом.

(2) У случају неиспуњења уговорних обавеза, Мини-
старство има право да на основу узете гаранције и мјеница 
наплати средства у износу исплаћених средстава и законске 
затезне камате.

(3) Неће се сматрати неиспуњењем уговорних обавеза у 
случајевима промјене правног статуса субјекта корисника 
средстава, односно оснивања новог субјекта који ће преу-
зети запослене раднике и друга права и обавезе из уговора 
склопљених са претходним корисником средстава. Усту-
пање уговора одобрава Министарство, уз претходну сагла-
сност Комисије.

Члан 17.
(1) Додијељена средства исплаћују се у двије транше, 

након поднесеног захтјева корисника средстава и испуње-
них услова, сљедећом динамиком:

1) 50% укупно додијељених средстава по потписивању 
уговора између Министарства и корисника средстава, уз 
обавезу да корисник средстава у року од шест мјесеци од 
дана потписивања уговора запосли најмање 50% од укуп-
ног броја планираних новозапослених радника и

2) 50% укупно додијељених средстава након доставља-
ња доказа корисника средстава да је остварио пуну запо-
сленост за коју су му додијељена средства, а то не може 
бити дуже од двије године од дана потписивања уговора 
између Министарства и корисника средстава.

(2) Прије исплате сваке транше информација о исплати 
разматра се на сједници Владе.

(3) Додијељена средства из ст. 1. и 2. овог члана неће се 
исплатити ако корисник средстава има  доспјеле неизмире-
не обавезе према радницима и Републици на дан подноше-
ња захтјева за исплату транше.

(4) Министарство провјерава код надлежних институ-
ција да ли корисник средстава има доспјеле неизмирене 
обавезе према радницима и Републици на дан подношења 
захтјева за исплату транше од стране корисника средстава.

(5) У случају да корисник средстава има доспјеле неиз-
мирене обавезе према радницима и Републици, Министар-
ство о томе обавјештава корисника средстава, а исплата 
транше врши се након што корисник средстава измири оба-
везе према радницима и Републици и достави нови захтјев 
за исплату.

(6) Министар прописује садржину и образац захтјева из 
става 1. овог члана.

Члан 18.
(1) Корисници средстава по истеку сваког квартала до-

стављају Министарству извјештај о реализацији пројекта 
за који се додјељују средства.

(2) Податке о броју запослених радника код корисника 
средстава у периоду од три године по реализацији пројекта 
запошљавања Министарство провјерава квартално код По-
реске управе Републике Српске, која врши контролу тога.

Члан 19.
(1) За инвестиционе пројекте којима су средства одо-

брена у складу са Уредбом о условима и начину реализа-
ције програма подршке инвестицијама и запошљавању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/12 и 38/13) 
реализација ће бити настављена у складу са том уредбом.

(2) За пројекте којима су средства одобрена у складу 
са Уредбом о условима и начину реализације Програма по-
дршке запошљавању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 88/14) реализација ће бити настављена у складу 
са Уредбом о условима и начину реализације Програма по-
дршке запошљавању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 24/15).

(3) За пројекте чија је реализација почела у складу са 
Уредбом о условима и начину реализације Програма по-
дршке запошљавању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 24/15) реализација ће бити настављена у складу 
са том уредбом.

Члан 20.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2153/16 Предсједница
6. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1478
На основу члана 63. став 5. и члана 76. став 1. тачка ж) 

Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 89/13) и члана 15. тачка г) и члана 43. ст. 1. 
и 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ 
НАКНАДЕ ЗА ЈАВНЕ ПУТЕВЕ КОЈА СЕ ПЛАЋА ПРИ 

РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.
У Уредби о висини годишње накнаде за јавне путеве 

која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних во-
зила (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/16) у 
члану 3. послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

“(2) Годишња накнада из члана 2. ове уредбе уплаћује 
се појединачно за свако возило са тачно наведеним подат-
ком о броју шасије или о регистарској ознаци возила.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 2.
У члану 6. у ставу 2. ријечи: “збирног рачуна уплаћених 

годишњих накнада на рачун Трезора Републике Српске” за-
мјењују се ријечју: “предузећа”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) О поврату из става 2. овог члана ЈП Путеви Ре-

публике Српске д.о.о. Бања Лука обавјештавају Пореску 
управу Републике Српске.”. 

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2160/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1479
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 7. Закона о извршењу Буџета Републике 
Српске за 2016. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 110/15), Влада Републике Српске, на 95. 
сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и
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ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА СОЦИЈАЛНО 

ЗБРИЊАВАЊЕ РАДНИКА

I
Одобрава се исплата средстава за социјално збриња-

вање радника у износу од 770.276,19 КМ за уплату допри-
носа за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од 
незапослености за 117 радника из 64 предузећа, који су 
процесом стечаја предузећа остали без запослења или су 
испунили услов за старосну пензију.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се Фонду 

ПИО Републике Српске у износу од 770.276,19 КМ.

III
Средства из тачке I ове одлуке обезбјеђују се из буџета 

Републике Српске са позиције 416 200 - Програм социјал-
ног збрињавања радника, у оквиру Министарства рада и 
борачко-инвалидске заштите (организациони код 2058), и 
то преносом средстава:

- ЈРТ, жиро рачун број: 555-000-0005368483 код Нове 
банке а.д. Бијељина, у износу од 770.276,19 КМ.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство фи-
нансија.

V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2155/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1480
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 28. став 2. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на 95. 
сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој орга-

низацији и систематизацији радних мјеста у Министарству 
здравља и социјалне заштите.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2156/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1481
На основу члана 348. Закона о стварним правима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11 
и 60/15) и члана 15. став 1. тачка г) и члана 43. став 3. За-
кона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА

I
Република Српска, Влада Републике Српске, Мини-

старство унутрашњих послова преноси на Општину Лакта-
ши право својине на земљишту (пут) које се налази у ком-
плексу бивше Касарне “Сарица” у Трну, означеном као к.ч. 
број: 665/11 “Војни објекат”, остало неплодно земљиште, у 
површини од 2.832 м2, и к.ч. број: 665/12 “Војни објекат”, 
остало неплодно земљиште, у површини од 454 м2, уписане 
у з.к. уложак број: 2416 к.о. Трн, са правом својине Репу-
блике Српске, Владе Републике Српске, са 1/1 дијела, што 
по новом премјеру одговара некретнини означеној као к.ч. 
број: 665/11 “Војни објекат”, остало неплодно земљиште, у 
површини од 2.832 м2, и к.ч. број: 665/12 “Војни објекат”, 
остало неплодно земљиште, у површини од 454 м2, уписа-
ним у лист непокретности број: 2664/1 к.о. Трн, а које ће 
служити за потребе Општине Лакташи.

II
Право својине на земљишту из члана I ове одлуке пре-

носи се на Општину Лакташи без накнаде.

III
На основу ове одлуке, Министарство унутрашњих по-

слова Републике Српске и Општина Лакташи закључиће 
уговор о преносу права својине.

IV
Овлашћује се министар унутрашњих послова Републи-

ке Српске да у име Републике Српске, Владе Републике 
Српске, Министарства унутрашњих послова закључи уго-
вор о преносу права својине на земљишту из тачке I ове 
одлуке, по претходно прибављеном мишљењу Правобрани-
лаштва Републике Српске. 

V
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

унутрашњих послова.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2157/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1482
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 40. Закона о пољопривреди (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), 
а у вези са чл. 4. и 6. Уредбе о упису у Регистар пољопри-
вредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних 
средстава (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), Влада Републике Српске, на 95. 
сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ВОЂЕЊЕ 
РЕГИСТРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И 

РЕГИСТРА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I
Oвом одлуком утврђује се висина накнаде, у мјесеч-

ном износу од 57.500,00 КМ, за трошкове вођења Регистра 
пољопривредних газдинстава и Регистра корисника под-
стицајних средстава. 
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Средства из тачке I ове одлуке уплаћиваће се на основу 
уговора о вођењу Регистра пољопривредних газдинстава и 
Регистра корисника подстицајних средстава у Републици 
Српској, који ће Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде закључити са Агенцијом за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге Бања Лука.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде.

IV
Ступањем на снагу ове oдлуке ставља се ван снаге 

Одлука о утврђивању висине накнаде на име трошкова о 
вођењу Регистра пољопривредних газдинстава, успоста-
вљању и вођењу Регистра корисника подстицајних средста-
ва и Регистра сеоских домаћинстава и пружалаца угости-
тељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама 
за изнајмљивање у Републици Српској, број: 04/1-012-2-
499/14, од 21. марта 2014. године (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 24/15). 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2158/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1483
На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5. 

Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 59/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 95. сједници, одржа-
ној 13.10.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
КАМЕНА-КРЕЧЊАКА НА ЛЕЖИШТУ “ТОВАРИЈА”, 

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за експлоата-

цију техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту 
“Товарија”, општина Берковићи. Лежиште “Товарија” нала-
зи се на око 25 километара југозападно од Берковића.

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке по-

креће се на основу иницијативе привредног друштва “Това-
рија” д.о.о. Берковићи.

III
На основу иницијативе из тачке II ове одлуке, прило-

жене документације и обављених претходних консултација 
потврђује се да постоји јавни интерес са економског, со-
циолошког и еколошког аспекта за реализацију предметне 
концесије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2182/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1484
На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5. 

Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, број 59/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 95. сједници, одржа-
ној 13.10.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
КАМЕНА-КРЕЧЊАКА НА ЛЕЖИШТУ “ПЛАНИНА” 

КОД БАЊЕ ЛУКЕ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за експлоата-

цију техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту 
“Планина” код Бање Луке. Лoкaциja нa кojoj ћe сe вршити 
eксплoaтaциja камена кречњака нaлaзи сe на територији 
града Бања Лука.

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке по-

креће се на основу иницијативе привредног друштва “Пла-
нина” д.о.о. Бања Лука.

III
На основу иницијативе из тачке II ове одлуке, прило-

жене документације и обављених претходних консултација 
потврђује се да постоји јавни интерес са економског, со-
циолошког и еколошког аспекта за реализацију предметне 
концесије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2183/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1485
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета  

Републике Српске за 2016. годину (“Службни гласник Репу-
блике Српске”, број 110/15) и члана 43. став 3. Закона о Вла-
ди Републике Српске (“Службeни гласник Републике Срп-
ске”, брoj 118/08), Влада Републике Српске, на 96. сједници, 
одржаној 20.10.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са пози-

ције 415100 - остали капитални грантови у иностранству, у 
оквиру Министарства здравља и социјалне заштите (орга-
низациони код 13440001), за период 1.10 - 31.10.2016. годи-
не, у износу од 250.013,70 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове oдлуке дозначиће се 

извођачу “Линднер” д.о.о. Београд на име изградње и опре-
мања Централног дијела јужног крила ЦМБ ЈЗУ Универзи-
тетска болница Клинички центар Бања Лука, у износу од 
250.013,70 КМ (нето).

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2185/16 Предсједница
20. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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1486
На основу члана 18. Закона о систему јавних слу-

жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), члана 7. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, нa 95. 
сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми 

за избор и именовање директора ЈУ Дом за старија лица 
Источно Сарајево.

Под критеријумима за именовање из претходног ста-
ва сматрају се степен образовања, стручно знање, радно 
искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом 
одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, осим 

услова прописаних Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске, морају испуњава-
ти опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом 
одлуком.

Општи услови:
- да је држављанин Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да је старији од 18 година,
- да није отпуштен из државне службе на основу дисци-

плинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Хер-
цеговини или ентитетима у периоду од три године прије 
дана објављивања конкурса,

- да се против њега не води кривични поступак и
- да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- да има завршен први циклус студија са 240 ECTS бо-

дова, и то: дипломирани социјални радник, дипломирани 
правник, дипломирани економиста, дипломирани педагог, 
дипломирани психолог, дипломирани дефектолог и дипло-
мирани социолог,

- познавање проблематике у области социјалне зашти-
те, 

- пет (5) година радног искуства у струци и
- да има положен стручни испит за рад у органима упра-

ве.

III
Директора на основу спроведеног јавног конкурса и 

приједлога Комисије за избор именује Влада Републике 
Српске.

Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у 
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.

IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају про-

фесионално знање на истом или вишем нивоу за који се 
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске.

Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три 
члана државни службеници Владе Републике Српске и 
Министарства, који познају област социјалне и дјечије за-
штите, док су остала два члана такође познаваоци наведене 
проблематике.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2171/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 18. Закона о систему јавних слу-

жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), члана 8. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 95. 
сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР И 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање ди-

ректора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање директора ЈУ Дом за старија лица Источно Са-
рајево прописани су Одлуком Владе Републике Српске о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање 
директора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево.

III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15 

дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Дом 

за старија лица Источно Сарајево објавиће се у “Службе-
ном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас 
Српске”.

IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са 
утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор 
директора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2169/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 36. став 1. Закона о акцизама у Босни и 

Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/09, 49/14 и 
60/14) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 95. сједници, одржаној 13.10.2016. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Овим рјешењем утврђују се количине дизел-горива 

које ће у Републици Српској, у периоду од 1.1.2017. годи-
не до 31.12.2017. године, у процесу производње, користити 
сљедећи рудници и термоелектране:
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1) 7.640.000 литара - Мјешовити холдинг “Електропри-

вреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње, 
ЗП Рудник и Термоелектрана “Гацко” а.д. Гацко,

2) 11.337.331 литар - Мјешовити холдинг “Електропри-
вреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње, 
ЗП Рудник и Термоелектрана “Угљевик” а.д. Угљевик,

3) 7.750.000 литара - ЕФТ - Рудник и Термоелектрана 
“Станари” д.о.о. Станари,

4) 1.034.016 литара - Нови рудник мрког угља “Миље-
вина” а.д. Миљевина,

5) 3.384.800 литара - “Боксит” а.д. Милићи,
6) 164.500 литара - Рудник кречњака “Carmeuse” а.д. 

Добој,
7) 249.456 литара - “Романијапутеви” а.д. Соколац,
8) 200.000 литара - “Пут” а.д. Источно Сарајево,
9) 1.064.140 литара - “Terex kop” д.о.о. Угљевик,
10) 37.000 литарa - “Рудник боксита” д.о.о. Мркоњић Град,
11) 717.170 литара - “МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град,
12) 6.835.735 литара “ArcelorMittal” д.о.о. Приједор и
13) 107.498 литара - “Мркоњићпутеви” д.о.о. Мркоњић 

Град.
2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и 

рударства да ово рјешење достави Управном одбору Управе 
за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања при-
вредних друштава из Републике Српске од плаћања пута-
рине, на количине дизел-горива из тачке 1. овог рјешења, 
а у складу са Законом о акцизама у Босни и Херцеговини.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2181/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ 

САРАДЊУ ЗА РЕСОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

1. Радмила Драгишић, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 
европске интеграције у Министарству за економске односе 
и регионалну сарадњу на период до 90 дана. 

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

Број: 04/1-012-2-2162/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лукa Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 42. став 2. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16),  Влада Републике Српске, на 
95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ 

УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ

1. Ненад Бајић, дипломирани инж. геодезије, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника директора за послове 

надзора у Републичкој управи за геодетске и имовинско-
правне послове на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2167/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 42. став 2. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ 

УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ

1. Рајко Божић, струковни инж. геодезије - специјали-
ста, поставља се за вршиоца дужности помоћника директо-
ра за геодетске послове у Републичкој управи за геодетске 
и имовинско-правне послове на период до 90 дана, почев-
ши од 15.10.2016. године.

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

Број: 04/1-012-2-2170/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 42. став 2. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ГЕОИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Велибор Витор, дипломирани инж. геодезије, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника директора за 
геоинформационе технологије у Републичкој управи за гео-
детске и имовинско-правне послове на период до 90 дана, 
почевши од 11.10.2016. године.

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

Број: 04/1-012-2-2168/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

1. Зоран Станишљевић, професор одбране и заштите, 
директор Агенције за управљање одузетом имовином, ра-
зрјешава се дужности директора Агенције за управљање 
одузетом имовином ради истека времена на које је поста-
вљен.



 

12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 90 26.10.2016.

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

Број: 04/1-012-2-2186/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

1. Свјетлана Кусић, дипломирани економиста, поста-
вља се за вршиоца дужности директора Агенције за упра-
вљање одузетом имовином на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2187/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 
ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 

РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ 
НЕСТАЛИХ ЛИЦА

1. Невенко Врањеш, доктор правних наука, поставља 
се за вршиоца дужности замјеника директора Републичког 
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење 
несталих лица на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2188/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и тачке I Одлуке о образовању Одбора за њего-
вање традиције ослободилачких ратова (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 94/06 и 22/07), Влада Репу-
блике Српске, на 95. сједници, одржаној 13.10.2016. годи-
не,  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЊЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ 
ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА 

1. У Рјешењу о именовању предсједника и чланова 
Одбора за његовање традиције ослободилачких ратова 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 62/12, 62/13 и 
15/15) у тачки 1. подтачки 3. мијења се и гласи:

“3) Тања Ђаковић, в.д. помоћника министра за културу 
у Министарству просвјете и културе”.

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

Број: 04/1-012-2-2173/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1490
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 95. сједници, одржа-
ној 13.10.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ ХИТНЕ ПОМОЋИ И 
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 96/15, 24/16 и 45/16)

1. У Рјешењу о именовању Тима за управљање Пројек-
том хитне помоћи и заштите од поплава (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 96/15, 24/16 и 45/16) у тачки 1. 
подтачка 8) мијења се и гласи:

“8) Младен Лазаревић, секретар Тима”.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2172/16  Предсједница 
13. октобра 2016. године  Владе,
Бања Лука  Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 15/16) и члана 31. став 6. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 44/16), министар просвје-
те и културе,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “БРАНКО ЧУЧАК” 
ХАН ПИЈЕСАК

1. Озренка Ђурић Радуловић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека 
“Бранко Чучак” Хан Пијесак са 2.10.2016. године.

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

Број: 07.032/052-5102/16
17. октобра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 15/16), члана 12. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и чла-
на 31. став 6. Закона о библиотечко-информационој дјелат-
ности (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/16), 
министар просвјете и културе  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА “БРАНКО ЧУЧАК” ХАН ПИЈЕСАК

1. Озренка Ђурић Радуловић именује се за директора 
ЈУ Народна библиотека “Бранко Чучак” Хан Пијесак са 
3.10.2016. године, на мандатни период од четири године.

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

Број: 07.032/052-4533-1/16
17. октобра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.
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Републички завод за статистику

На основу члана 21. Закона о статистици Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програ-
мом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Репу-
блике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”, број 120/12), Републички завод за статистику  
о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИ Ј ЕНТЕ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у септем-
бру 2016. године у односу на август 2016. године је 0,001.

Број: 06.3.04/060.1.6.9-267/16
24. октобра 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е

САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-

блици Српској исплаћена у септембру 2016. године износи 
1341 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у септембру 2016. године износи 
834 КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Ре-
публици Српској исплаћена у периоду јануар - септембар 
2016. године износи 1344 КМ.

4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - септембар 
2016. године 836 КМ.

Број: 06.3.03/060.1.3.9-138/16
24. октобра 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске  
о б ј а в љ у ј е

ПРОС Ј ЕЧНЕ
БРУТО И НЕТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У СЕПТЕМБРУ 2016. ГОДИНЕ

у КМ

Подручја дјелатности Бруто Нето
Укупно 1341 834

A Пољопривреда, шумарство и риболов 1172 723
B Вађење руда и камена 1740 1072
C Прерађивачка индустрија 953 624
D Производња и снабдијевање електрич-

ном енергијом, гасом, паром и клима-
тизација

1729 1058

E Снабдијевање водом; канализација, 
управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне сре-
дине

1110 692

F Грађевинарство 865 542
G Трговина на велико и на мало, поправ-

ка моторних возила и мотоцикала
941 588

H Саобраћај и складиштење 1005 627
I Дјелатности пружања смјештаја, 

припреме и послуживања хране, хоте-
лијерство и угоститељство

882 550

J Информације и комуникације 1953 1178
K Финансијске дјелатности и дјелатно-

сти осигурања
2123 1299

L Пословање некретнинама 1080 674

M Стручне, научне и техничке дјелатно-
сти

1289 793

N Административне и помоћне услужне 
дјелатности

834 525

O Јавна управа и одбрана; обавезно со-
цијално осигурање

1810 1112

P Образовање 1401 865
Q Дјелатности здравствене заштите и 

социјалног рада
1698 1045

R Умјетност, забава и рекреација 877 547
S Остале услужне дјелатности 1119 694

Број: 06.3.03/060.1.3.9-138/16
24. октобра 2016. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. 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), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 31а. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник ди-
ректора за оснивање и одржавање катастра непокретности 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а 
по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ШАРГОВАЦ, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Шарговац, град Бања Лука, и то за ката-
старске парцеле бр. 770/1, 770/2 и 770/3, укупне површине 
2133 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Шарговац, град Бања Лука, за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Шарговац, град Бања Лука, за катастарске парцеле бр. 
770/1, 770/2 и 770/3, уписане у посједовни лист број: 848, 
као и земљишна књига за парцеле бр. 76/4, 76/15 и 76/16, 
уписане у зк. ул. број 17 к.о. Шарговац.

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

 Помоћник директора
Број: 21.04/951-67/15 за оснивање и одржавање
12. октобра 2016. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. 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), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 31а. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник ди-
ректора за оснивање и одржавање катастра непокретности 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а 
по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  
д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЗАЛУЖАНИ, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Залужани, град Бања Лука, и то за катастар-
ску парцелу број: 840/3, укупне површине 1237 м², основан 
у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Залужани, град Бања Лука, за ка-
тастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Залужани, град Бања Лука, за катастарску парцелу број: 
840/3, уписану у посједовни лист број: 655, као и земљи-
шна књига за парцелу број: 322/16, уписану у зк. ул. број 
262 и парцелу број: 354/5, уписану у зк. ул. број: 621 к.о. 
Залужани, град Бања Лука.

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

 Помоћник директора
Број: 21.04/951-908/14 за оснивање и одржавање
12. октобра 2016. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. 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), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 31а. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник ди-
ректора за оснивање и одржавање катастра непокретности 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а 
по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 8, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, и то за ката-
старску парцелу број: 2537, укупне површине 112 м², осно-
ван у складу са Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 3, град Бања Лука, за 
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Бања Лука 8, град Бања Лука, за катастарску парцелу 
број: 2537, уписану у посједовни лист број 1586, као и зе-
мљишна књига за парцелу број 100/190, уписану у зк. ул. 
број: 3212 к.о. Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.
 Помоћник директора
Број: 21.04/951-1318/16 за оснивање и одржавање
11. октобра 2016. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. 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), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 6/12) и члана 31а. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник ди-

ректора за оснивање и одржавање катастра непокретности 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а 
по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 1, 

ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Приједор 1, град Приједор, и то за ката-
старску парцелу број: 1933/1, укупне површине 64 м², осно-
ван у складу са Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Приједор 1, град Приједор, за ка-
тастарску парцелу наведену у тачки 1. овог rјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Приједор 1, град Приједор, за катастарску парцелу број: 
1933/1, уписану у посједовни лист број 1248, као и земљи-
шна књига за парцелу број: 12/209, уписану у зк. ул. број 
2361 к.о. Приједор, град Приједор.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.
 Помоћник директора
Број: 21.04/951-1704/16 за оснивање и одржавање
4. октобра 2016. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. 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), члана 115. став 1. 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 31а. Закона о 
општем управном поступку (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник директора за 
оснивање и одржавање катастра непокретности Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске Александар Деурић, дипл. правник, а по Oвлашћењу 
брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ ШТРПЦИ, 
ОПШТИНА ПРЊАВОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Горњи Штрпци, општина Прњавор, и 
то за катастарске парцеле бр. 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 
3667 и 3708, укупне површине 14176 м², основан у складу 
са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Горњи Штрпци, општина Прња-
вор, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рје-
шења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар зе-
мљишта у к.о. Горњи Штрпци, општина Прњавор, за ка-
тастарске парцеле бр. 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667 и 
3708, уписане у посједовни лист број 285, као и земљишна 
књига за парцеле бр. 2362/9, 2362/14, 2362/12, 2362/11, 
2362/13, 2362/16 и 2362/15, уписане у зк. ул. број 120, и 
парцеле бр. 2405/159, 2405/160, 2405/158 и 2405/161, упи-
сане у зк. ул. број 573 к.о. Штрпци, општина Прњавор.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.
 Помоћник директора
Број: 21.04/951-1300/15 за оснивање и одржавање
3. октобра 2016. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.
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На основу члана 86. 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), члана 115. став 1. 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 31а. Закона о 
општем управном поступку (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник директора за 
оснивање и одржавање катастра непокретности Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске Александар Деурић, дипл. правник, а по Oвлашћењу 
брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 1, 

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Дервента 1, општина Дервента, и то за 
катастарске парцеле бр. 3242, 3243/1, 3244 и 3245, укупне 
површине 6419 м², основан у складу са Законом о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за дио 
катастарске општине Дервента 1, општина Дервента, за ката-
старске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се 
ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. Дер-
вента 1, општина Дервента, за катастарске парцеле бр. 3242, 
3243/1, 3244 и 3245, уписане у посједовни лист број: 4718.

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

 Помоћник директора
Број: 21.04/951-1520/16 за оснивање и одржавање
11. октобра 2016. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. 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), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 6/12) и члана 31а. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник ди-
ректора за оснивање и одржавање катастра непокретности 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а 
по Овлашћењу број: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЋУКАЛИ, 

ОПШТИНА СРБАЦ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Ћукали, општина Србац, и то за ка-
тастарску парцелу број: 1516/6, укупне површине 591 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Ћукали, општина Србац, за ка-
тастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Ћукали, општина Србац, за катастарску парцелу број: 
1516/6, уписану у посједовни лист број: 309, као и земљи-
шна књига за парцелу број: 623/7, уписану у зк. ул. број: 50 
к.о. Ћукали, општина Србац.

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

 Помоћник директора
Број: 21.04/951-1550/14 за оснивање и одржавање
11. октобра 2016. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.
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