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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске и чла на 182. и члана 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња При је -
дло га бу џе та Ре гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли -
ке Срп ске за 2012. го ди ну, На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Три на е стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем бра
2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД Л У К У

I

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Бу џет Ре -
гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске за
2012. го ди ну.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1882/11 Пред сјед ник
29. но вем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182. и члана 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11) и чла на 38. став 1. За ко на о
кул тур ним до бри ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 11/95 и 103/08), На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Три на е стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем бра
2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ СПО МЕН-КОМ ПЛЕК СА КО ЗА РА 
НА МРА КО ВИ ЦИ КУЛ ТУР НИМ ДО БРОМ ОД 

ИЗ У ЗЕТ НОГ ЗНА ЧА ЈА

I

Oвом од лу ком утвр ђу ју се Спо мен-ком плекс Ко за ра на
Мра ко ви ци кул тур ним до бром од из у зет ног зна ча ја, гра ни -
це за шти ће не око ли не са укуп ном по вр ши ном и мје ре за -
шти те у ве зи са чу ва њем, одр жа ва њем и ко ри шће њем кул -
тур ног до бра и ње го ве око ли не.

II

Спо мен-ком плекс Ко за ра на Мра ко ви ци чи не: цен трал -
ни спо ме ник и ме мо ри јал ни зид, са при ступ ним сте пе ни -

штем и пла то ом; до ку мен тар ни му зеј и би сте на род них хе -
ро ја: Мла де на Сто ја но ви ћа, Јо си па Ма жа ра Шо ше, Еса да
Ми џи ћа, те пје сни ка Скен де ра Ку ле но ви ћа.

III

Гра ни це за шти ће не око ли не Спо мен-ком плек са Ко за ра
на Мра ко ви ци при ка за не су гра фич ки у при ло гу ко ји је са -
став ни дио ове од лу ке, од но сно ка та стар ски и зе мљи шнок -
њи жни по да ци су:

1) ужа зо на за шти те об у хва та диjeлове к. ч. бр.: 12, 32,
33, 35, 36 и 447, К. о. Ко за рац, по вр ши не 11,38 хек та ра, а
де фи ни са на је пје шач ким ста за ма ко је пра те то по гра фи ју
те ре на и об у хва та спо ме ник са при ступ ним сте пе ни штем,
до ку мен тар ни му зеј и бистe на род них хе ро ја ко је се на ла -
зе уз ре зи ден ци ју Вла де Ре пу бли ке Срп ске,

2) ши ра зо на за шти те об у хва та ди је ло ве к. ч. бр.: 33, 34,
35, 36 и 447, К. о. Ко за рац, по вр ши не 15,68 хек та ра, а де -
фи ни са на је кол ском са о бра ћај ни цом - од тач ке 1 до тач ке
2 и од тач ке 6 до тач ке 7 у при ка зу из при ло га ове од лу ке,
и пје шач ким ста за ма - од тач ке 3 до тач ке 4 и од тач ке 5 до
тач ке 6 у при ка зу из при ло га,

3) укуп на по вр ши на уже и ши ре зо не за шти те из но си
27,06 хек та ра.

IV

Мје ре за шти те Спо мен-ком плек са Ко за ра на Мра ко ви -
ци су:

1) за ужу зо ну за шти те:

- до зво ље не ин тер вен ци је об у хва та ју ра до ве на кон зер -
ва ци ји, ре ста у ра ци ји и те ку ћем одр жа ва њу до ба ра,

- за све ра до ве у ужој зо ни за шти те по треб но je, уз
испу ња ва ње усло ва, и одо бре ње слу жбе за шти те,

- не до зво ља ва се но ва из град ња,

- по жељ но је уво ђе ње но вих на чи на ко ри шће ња Спо -
мен-ком плек са, са вре ме них ме то да и тех ни ка пре зен та ци -
је, ако ни на ко ји на чин не угро жа ва ју до бро и ако су у
скла ду са ње го вом основ ном функ ци јом и ка рак те ром;

2) за ши ру зо ну за шти те:

- до зво ља ва се но ва из град ња са мо у функ ци ји при сту -
па и ко ри шће ња до ба ра, ако ни на ко ји на чин не угро жа ва
до бра, ако ис пу ња ва усло ве и по сје ду је одо бре ње слу жбе
за шти те.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1887/11 Пред сјед ник
29. но вем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 3. Уставa, члана 182.
и члана 186. ст. 1. и 2. Пословникa На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), чла на 23. став 1. и чла на 30. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 27. став 1. За ко на о на -
ци о нал ним пар ко ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 75/10), На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Три на е стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем бра 2011.
го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ РА ДИ ПРО СТОР НОГ ПЛА НА ПОД РУЧ ЈА ПО СЕБ НЕ

НА МЈЕ НЕ НА ЦИ О НАЛ НИ ПАРК “КО ЗА РА”

I

До но си се од лу ка о при сту па њу из ра ди Про стор ног
пла на под руч ја по себ не на мје не На ци о нал ни парк “Ко за -
ра” (у да љем тек сту: План).

II

Пла ном се об у хва та под руч је На ци о нал ног пар ка “Ко -
за ра” у по сто је ћим гра ни ца ма у скла ду са про пи си ма о на -
ци о нал ним пар ко ви ма и под руч је пред ви ђе но за про ши ре -
ње На ци о нал ног пар ка у скла ду са Про стор ним пла ном Ре -
пу бли ке Срп ске до 2015. го ди не.

III

План се до но си на пе ри од од 20 го ди на.

IV

За из ра ду Пла на де фи ни шу се сље де ће смјер ни це:

- План из ра ди ти у скла ду са од ред ба ма За ко на о уре ђе -
њу про сто ра и гра ђе њу, Пра вил ни ка о са др жа ју, на чи ну
изра де и до но ше ња до ку ме на та про стор ног уре ђе ња, За ко -

на о за шти ти жи вот не сре ди не, За ко на о на ци о нал ним пар -
ко ви ма, те дру гим про пи си ма из по себ них обла сти ре ле -
вант них за пла ни ра ње и уре ђе ње про сто ра (са о бра ћај,
снаб ди је ва ње во дом и енер ги јом, те ле ко му ни ка ци је, за -
шти та од при род них не по го да и тех нич ких ин ци де на та, за -
шти та ва зду ха, во де, тла, за шти та при ро де, кул тур них до -
ба ра, по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта и дру гих еле -
ме на та жи вот не сре ди не и дру го);

- при ли ком из ра де Пла на по треб но је бри ну ти о јав ном
ин те ре су и оп штим и по себ ним ци ље ви ма про стор ног ра -
зво ја;

- но си лац из ра де оба ве зан је да обез би је ди уса гла ше -
ност Пла на у то ку ње го ве из ра де, са до ку мен том про стор -
ног уре ђе ња ши рег под руч ја и са ва же ћим план ским до ку -
мен ти ма су сјед них под руч ја и утвр ди по тре бу за пла но ви -
ма ни жег ре да за уре ђе ње на се ља, зо на, ло ка ци ја и дру го;

- Пла ном је по треб но уре ди ти по себ не зо не и ре жи ме
за шти те на те ри то ри ји На ци о нал ног пар ка “Ко за ра” у
скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма;

- у функ ци ји спро во ђе ња Пла на но си лац из ра де тре ба
по себ но иден ти фи ко ва ти:

а) ин сти ту ци о нал ни и ка дров ски оквир за пра ће ње
спро во ђе ња Пла на,

б) те ри то ри јал не и функ ци о нал не при о ри те те,

в) оба ве зе ли ца ко ја га зду ју под руч јем по себ не на мје не
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,

г) си стем раз вој них по ли ти ка - упра вља ње зе мљи шти -
ма, дру гим ре сур си ма и из град њом,

д) мо гућ но сти син хро ни за ци је раз во ја и из град ње (Ре -
пу бли ка - је ди ни це ло кал не са мо у пра ве - ин ве сти то ри -
дру га ли ца);

- при је при сту па ња из ра ди при је дло га до ку мен та но си -
лац из ра де Пла на ће до ста ви ти На црт пла на под руч ја Ми -
ни стар ству за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло -
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ги ју ра ди при ба вља ња стра те шке про цје не ути ца ја на жи -
вот ну сре ди ну, у скла ду са по себ ним про пи сом о за шти ти
жи вот не сре ди не;

- за из град њу обје ка та ко ји мо гу има ти зна ча јан ути цај
на жи вот ну сре ди ну, с об зи ром на по себ ну осје тљи вост
жи вот не сре ди не и по себ не мје ре за шти те На ци о нал ног
пар ка, при мје њи ва ће се од ред бе из чл. 4. и 5. Уред бе о про -
јек ти ма за ко је се спро во ди про цје на ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну и кри те ри ју ми ма за од лу чи ва ње о оба ве зи спро во -
ђе ња и оби му про цје не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 7/06) и

- План из ра ди ти у скла ду са ци ље ви ма и за да ци ма де -
фи ни са ним про јект ним за дат ком за из ра ду Про стор ног
пла на под руч ја по себ не на мје не, ко ји се на ла зи у при ло гу
и са став ни је дио ове од лу ке.

V

Са др жај Пла на про пи сан је За ко ном о уре ђе њу про сто -
ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
55/10) и Пра вил ни ком о са др жа ју, на чи ну из ра де и до но ше -
ња до ку ме на та про стор ног уре ђе ња (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/11).

VI

Но си лац при пре ме Пла на (у да љем тек сту: но си лац
при пре ме) је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе -
ви нар ство и еко ло ги ју.

Но си лац из ра де Пла на је прав но ли це овла шће но за
изра ду про стор ноплан ске до ку мен та ци је, чи ји ће из бор
извр ши ти но си лац при пре ме Пла на пу тем Је ди ни це за им -
пле мен та ци ју про јек та “Шум ска и пла нин ска за шти ће на
под руч ја”, фи нан си ра ног из сред ста ва GEF-a у скла ду по -
себ ним смјер ни ца ма за из бор кон сул та на та Свјет ске бан ке.

VII

На при је длог но си о ца при пре ме, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске име ну је Са вјет за пра ће ње из ра де Пла -
на у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу Од лу ке, а у
скла ду са чла ном 33. За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу
(у да љем тек сту: За кон).

VI II

Но си лац при пре ме ће у ро ку од осам да на од да на сту -
па ња на сна гу ове од лу ке, у нај ма ње два сред ства јав ног
ин фор ми са ња, об ја ви ти по зив за ин те ре со ва ним ли ци ма да
у ро ку од 15 да на до ста ве при је дло ге и су ге сти је за од ре ђе -
на план ска рје ше ња на зе мљи шту, објек ту или објек ти ма у
њи хо вом вла сни штву, у скла ду са чла ном 32. За ко на.

IX

Пред на црт пла на но си лац из ра де до ста ви ће Ми ни стар -
ству у ро ку утвр ђе ном уго во ром о из ра ди до ку мен та.

Но си лац при пре ме ор га ни зу је струч ну рас пра ву, на ко -
јој ће раз ма тра ти Пред на црт пла на, а у ро ку од 30 да на од
да на при је ма Пред на цр та.

X

На црт пла на но си лац из ра де до ста вља но си о цу при -
пре ме у ро ку утвр ђе ном уго во ром о из ра ди до ку мен та.

На при је длог но си о ца при пре ме, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске утвр ђу је На црт пла на и мје сто, ври је ме
и на чин из ла га ња На цр та на јав ни увид.

На црт пла на да је се на јав ни увид у тра ја њу од 60 да на
у сје ди шти ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на чи јој те ри -
то ри ји се на ла зи На ци о нал ни парк и На род ној скуп шти ни
Ре пу бли ке Срп ске.

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске огла сом оба вје -
шта ва јав ност о мје сту, вре ме ну и на чи ну из ла га ња На цр та
пла на на јав ни увид, ко ји се об ја вљу је у нај ма ње два сред -
ства јав ног ин фор ми са ња нај ма ње три пу та, с тим да се пр -
во обавјештење об ја вљу је 15 да на при је по чет ка јав ног
уви да, а дру га два уза стоп но два да на, не по сред но пред по -
че так јав ног уви да.

Оглас из под тач ке 4. ове тач ке са др жи мје сто, да тум,
по че так и тра ја ње јав ног уви да у План, мје сто и да тум јед -

ног или ви ше јав них из ла га ња, те рок до ка да се мо гу по -
сла ти при је дло зи, при мјед бе и ми шље ња на На црт пла на.

Но си лац при пре ме На црт пла на ста вља на јав ни увид у
сје ди шта је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и при ку пља при је -
дло ге, при мјед бе и су ге сти је за ин те ре со ва них ли ца, на
осно ву че га при пре ма ми шље ње о На цр ту пла на и до ста -
вља но си о цу из ра де.

На кон одр жа ног јав ног уви да из под тач ке 6. ове тач ке,
но си лац из ра де, у скла ду са чла ном 39. За ко на, до ста вља
но си о цу при пре ме и ли ци ма ко ја су до ста ви ла сво је при је -
дло ге, при мјед бе и ми шље ња на На црт пла на свој обра зло -
жен став пре ма до ста вље ним при је дло зи ма, при мјед ба ма и
ми шље њи ма у пи са ној фор ми, у ро ку од осам да на од за -
тва ра ња јав ног уви да.

Но си лац при пре ме ор га ни зу је струч ну рас пра ву, на ко -
јој се раз ма тра став но си о ца из ра де о при је дло зи ма, при -
мјед ба ма и ми шље њи ма на На црт пла на, у ро ку од 30 да на
од да на за тва ра ња јав ног уви да на На црт пла на.

XI

На кон одр жа не струч не рас пра ве из тач ке X под тач ка
8. ове oдлуке, но си лац при пре ме утвр ђу је При је длог пла на
у скла ду са за кључ ци ма са рас пра ве, у ро ку од осам да на
од да на одр жа ва ња струч не рас пра ве.

XII

План до но си На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске.

Од лу ка о до но ше њу Пла на об ја вљу је се у “Слу жбе ном
гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

XI II

Сви ре пу блич ки ор га ни, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је и
сви ор га ни, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве но си о цу при пре ме и но си о цу из ра де Пла на
ста вља ју на рас по ла га ње до ку мен та и по дат ке по треб не за
из ра ду Пла на и са ра ђу ју с њи ма у оцје ни ста ња и де фи ни -
са њу ци ље ва, мо гућ но сти, прав ца и кон цеп ци је раз во ја у
обла сти за ко ју су над ле жни, од но сно у ко јој дје лу ју.

XIV

Уго вор о из ра ди Пла на за кљу чу је но си лац при пре ме и
прав но ли це овла шће но за из ра ду про стор ноплан ске до ку -
мен та ци је из тач ке VI под тач ка 2. ове од лу ке.

XV

Сред ства за из ра ду Пла на Вла да обез бје ђу је из про јек -
та “Шум ска и пла нин ска за шти ће на под руч ја”, а у скла ду
са Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске о при хва та њу грант
сред ста ва Гло бал ног фон да за за шти ту жи вот не сре ди не -
GEF ад ми ни стри ра них од Свјет ске бан ке, грант GEF TF
091919 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 40/08
и 66/08) и Суп си ди јар ним спо ра зу мом о гран ту из ме ђу Бо -
сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске, пот пи са ним од
Ми ни стар ства фи нан си ја и тре зо ра БиХ и Ми ни стар ства
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју, од 23.
фе бру а ра 2009. го ди не.

XVI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1888/11 Предсједник
29. но вем бра 2011. године Народне скуп шти не,
Ба ња Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

ПР О ЈЕКТ НИ ЗА ДА ТАК
ЗА ИЗ РА ДУ ПР О СТОР НОГ ПЛА НА ПОД РУЧ ЈА 

ПО СЕБ НЕ НА МЈЕ НЕ НА ЦИ О НАЛ НИ ПАРК 
“КО ЗА РА”

1. УВОД

Пр о стор ним пла ном под руч ја по себ не на мје не (у да -
љем тек сту: План), с об зи ром на за јед нич ка при род на, кул -
тур на, исто риј ска, при вред на и дру га оби љеж ја, утвр ђу ју
се: основ на орга ни за ци ја пр о сто ра, мје ре упо тре бе, уре ђе -
ња и за шти те тог под руч ја, мје ре за уна пре ђи ва ње и за шти -
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ту жи вот не сре ди не, те оба ве за из ра де пла но ва за спро во -
ђе ње за ужа под руч ја уну тар пр о стор ног пла на под руч ја са
по себ ним на мје на ма.

Због не до стат ка ва же ће и ажу ри ра не пр о стор ноплан -
ске до ку мен та ци је за на ци о нал не пар ко ве (план за На ци о -
нал ни парк “Ко за ра” до са да ни је из ра ђен) ак тив но сти
усмје ре не ка раз во ју пар ко ва зна чај но су огра ни че не. Све -
оп шта ло ша си ту а ци ја до дат но је по гор ша на то ком рат ног
су ко ба 1992-1995, ка да су пар ко ви пре тр пје ли ве ли ку ште -
ту. По себ но су де ва сти ра ни смје штај ни и уго сти тељ ски ка -
па ци те ти, а усљед зна чај не за ви сно сти од бу џет ских до на -
ци ја пар ко ви се су о ча ва ју са те шко ћа ма у обез бје ђе њу фи -
нан сиј ске одр жи во сти.

2. ЦИ ЉЕ ВИ

Из ра дом Пла на На ци о нал ног пар ка “Ко за ра” у скла ду
са ва же ћим пр о пи си ма сте кли би се усло ви за ре де фи ни са -
ње са др жа ја и пр о гра ма раз во ја и по сти за ња еко ном ске
одр жи во сти.

Из ра дом Пла на оства ри ли би се по ста вље ни ци ље ви:

1. из ра да Пла на НП “Ко за ра” у са да шњим и пр о ши ре -
ним гра ни ца ма;

2. уса гла ша ва ње свих ре ле вант них до ку ме на та чи ја је
из ра да у то ку (До пу на Пр о стор ног пла на Ре пу бли ке, Пла -
на упра вља ња, сту ди ја пр о ши ре ње НП са зо ни ра њем);

3. ре де фи ни са ње са др жа ја, на мје не по вр ши на и ин фра -
струк ту ре;

4. ства ра ње усло ва за ре а ли за ци ју уса гла ше них ак тив -
но сти и пр о гра ма раз во ја;

5. укљу чи ва ње ло кал ног ста нов ни штва у упра вља ње и
раз вој за шти ће ног под руч ја.

Прав ни основ за из ра ду Пла на са др жан је у За ко ну о
на ци о нал ним пар ко ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр ој 75/10), За ко ну о пр о стор ном уре ђе њу и гра -
ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 55/10),
Пра вил ни ку о са др жа ју, на чи ну из ра де и до но ше ња до ку -
ме на та пр о стор ног уре ђе ња (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр ој 59/11) и дру гим по себ ним пр о пи си ма, као
и Пр о стор ним пла ном Ре пу бли ке Срп ске до 2015. го ди не.
Пр о стор ни план под руч ја по себ не на мје не Ре пу бли ке до -
но си се за пе ри од до 20 го ди на у скла ду са За ко ном.

План мо же об у хва та ти ве ћи бр ој ма њих под руч ја по -
себ не на мје не ако су она ма њег об у хва та и на ла зе се на ма -
њем ме ђу соб ном ра сто ја њу, од но сно ако се ти ме обез бје -
ђу је ра ци о нал ност у при пре ми, из ра ди, до но ше њу Пла на.

Под руч је об у хва та до ку мен та укљу чу је и за штит не по -
ја се ве и зо не, као и зо не ути ца ја под руч ја. Гра ни це об у хва -
та Пла на од ре ђу ју се та ко да се по кла па ју са гра ни цом оп -
шти не, ка та стар ске оп шти не или са гра ни ца ма ка та стар -
ских пар це ла.

У зо на ма, од но сно на ло ка ци ја ма на ко ји ма се не оче -
ку је бр зи раз вој Пла ном ће се ус по ста ви ти ре жим при вре -
ме ног ко ри шће ња зе мљи шта. По вр ши не на ко ји ма се ус по -
ста вља ре жим при вре ме ног ко ри шће ња зе мљи шта озна ча -
ва ју се гра ни ца ма зо на, од но сно ло ка ци ја и на њи ма се не
вр ши пар це ла ци ја зе мљи шта. Објек ти ко ји се гра де у тим
зо на ма, од но сно ло ка ци ја ма гра де се као објек ти при вре -
ме ног ка рак те ра, а мо гу би ти: ви кен ди це, ви кенд-на се ља,
тр го ви не, го сти о ни це и дру ги објек ти по по тре би.

При ли ком из ра де Пр о стор ног пла на под руч ја по себ не
на мје не по треб но је:

а) обез би је ди ти одр жи ву еко но ми ју аутох то ног ста нов -
ни штва:

1) спре ча ва њем угро жа ва ња ег зи стен ци је аутох то ног
ста нов ни штва,

2) за шти том усје ва од ди вљих жи во ти ња и

3) дру го;

б) де таљ но пр о пи са ти усло ве за шти те свих при род них
и ан тро по ге них ври јед но сти ко је се на ла зе уну тар под ру чја
на ци о нал ног пар ка;

в) утвр ди ти гра ни це ка рак те ри стич них и по себ но
вријед них под руч ја за ко ја се пр о пи су је трај на за шти та без
мо гућ но сти гра ђе ња на том под руч ју;

г) утвр ди ти ва жне зо не и ло ка ци је ко је ће се Пла ном
шти ти ти и чу ва ти без мо гућ но сти гра ђе ња (по вр ши не ре -
зер ви са не за од ре ђе ни бу ду ћи раз вој) до сти ца ња усло ва за
њи хо во ко ри шће ње у не ком од бу ду ћих план ских пе ри о да;

д) по је ди нач не спо ме ни ке при ро де очу ва ти у из вор ном
ста њу за јед но са окру же њем;

ђ) под руч ја по себ них при род них ље по та и ка рак те ри -
стич не пеј за же са чу ва ти у из вор ном об ли ку;

е) под руч ја са ка рак те ри стич ном фло ром, фа у ном и
под руч ја са из ра зи тим би о ди вер зи те том са чу ва ти у за те че -
ном ста њу или уна при је ди ти;

ж) утвр ди ти ди је ло ве пр о сто ра ко ји су, с об зи ром на
сво је ка рак те ри сти ке, пред мет ви ше стру ких ин те ре са по -
тен ци јал них ко ри сни ка, из вр ши ти ком плек сну ва ло ри за -
ци ју тих пр о сто ра, утвр ди ти ко ри сти и ште ту у њи хо вом
ко ри шће њу и по ста ви ти ја сна огра ни че ња у ко ри шће њу
тих пр о сто ра;

з) утвр ди ти при о ри те те за за шти ту - с об зи ром на угро -
же ност и на ври јед ност,

и) пла ни ра ти ефи ка сан си стем мо ни то рин га и

ј) дру го.

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

При ли ком из ра де Пла на при ми је ни ће се оп шта ме то до -
ло ги ја за из ра ду до ку ме на та пр о стор ног уре ђе ња, ко ја се
са сто ји од сље де ћих фа за:

а) при пре ма,

б) ана ли за и оцје на по сто је ћег ста ња,

в) пр о бле ми раз во ја и уре ђе ња пр о сто ра,

г) ци ље ви,

д) пр о грам, од но сно кон цеп ци ја раз во ја и

ђ) из ра да Пла на.

У по ступ ку спро во ђе ња фа за ме то до ло шког по ступ ка,
по ред прин ци па пр о стор ног пла ни ра ња пр о пи са них За ко -
ном, по треб но је ис по што ва ти:

а) прин цип ускла ђе но сти при род них ври јед но сти са
људ ским дје ло ва њем:

1) упо тре бом об но вљи вих из во ра енер ги је (енер ги ја
вје тра, енер ги ја из би о ма се, енер ги ја сун ца и дру го),

2) гра ђе њем енер гет ски ефи ка сних обје ка та,

3) пра вил ним из бо ром ло ка ци је и укљу чи ва њем би о -
кли мат ских фак то ра (ми кро кли ма ло ка ци је; ути цај кон фи -
гу ра ци је те ре на, ве ге та ци је, по пло ча них по вр ши на, су сјед -
них обје ка та, за сјен че ња, ре флек си је и дру го; ути цај сун ца
и вје тра и дру го са мје ра ма за шти те),

4) ува жа ва њем кли мат ских пр о мје на,

5) за шти том од при род них ка та стро фа и тех нич ких ха -
ва ри ја,

6) ува жа ва њем по тре ба дје це и ли ца са ума ње ним тје -
ле сним спо соб но сти ма и дру го;

б) ускла ђи ва ње за ко ни то сти пр о ис те клих из прет ход -
них фа за раз во ја ана ли зом ста ња из гра ђе них пр о сто ра (ка -
рак те ри сти ке фи зич ке струк ту ре; кли ма; усло ви ло ка ци је;
ре сур си; оби ча ји; функ ци је и дје лат но сти ко је из ра жа ва ју
кул ту ру, тра ди ци ју, исто ри ју, до стиг ну ти сте пен тех нич ко-
тех но ло шког раз во ја, еко ном ску моћ дру штва и дру го;
усло ви при род ног и ство ре ног окру же ња и дру го) и

в) прин цип ин те грал ног пла ни ра ња ко је об је ди њу је све
зна чај не фак то ре раз во ја уз: са гле да ва ње ди на ми ке по тре -
ба и пр о мје на у пр о сто ру, рје ша ва ње су ко ба ин те ре са у
про  сто ру ускла ђи ва њем функ ци о нал них, естет ских, енер -
гет ских, еко ном ских и дру гих кри те ри ју ма у пла ни ра њу,
пр о јек то ва њу и гра ђе њу обје ка та.

При пре ма

Орга ни за ци о на при пре ма за из ра ду Пла на об у хва та:
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а) фор ми ра ње рад ног ти ма за при пре му Пла на, у скла -
ду са чла ном 31. За ко на,

б) из бор но си о ца из ра де Пла на,

в) фор ми ра ње рад ног ти ма за из ра ду Пла на,

г) фор ми ра ње са вје та Пла на из чла на 33. За ко на,

д) орга ни за ци ју са рад ње са ин сти ту ци ја ма, јав ним
пред у зе ћи ма, при вред ном ко мо ром и дру гим прав ним и
фи зич ким ли ци ма,

ђ) орга ни за ци ју струч не рас пра ве из чл. 37. и 39. За ко -
на,

е) орга ни за ци ју јав ног уви да,

ж) пр о це ду ре усва ја ња фа за Пла на и Пла на и

з) дру го.

Струч на при пре ма за из ра ду Пла на об у хва та:

а) ана ли зу од лу ке о при сту па њу из ра ди Пла на (пре ли -
ми нар ни ци ље ви, за да ци и дру го);

б) под ло ге за из ра ду Пла на (кар то граф ске, то по граф ске
и дру ге под ло ге);

в) при род на до бра од ве ли ког и из у зет ног зна ча ја (спо -
ме ни ци при ро де, на ци о нал ни пар ко ви и оста ли);

г) не по крет на кул тур но-исто риј ска до бра од ве ли ког и
из у зет ног зна ча ја (на ци о нал ни спо ме ни ци, архе о ло шки ло -
ка ли те ти и дру ги ва ло ри зо ва ни објек ти);

д) ана ли зу прет ход ног до ку мен та пр о стор ног уре ђе ња
(стра те ги је или пр о стор ног пла на) ко ји је ис те као (сте пен
ре а ли за ци је Пла на, кри ти ке и дру го),

ђ) на сли је ђе не план ске оба ве зе (оба ве зе ко је се пре у зи -
ма ју из пла на ко ји је ис те као), а ко је мо гу би ти:

1) не про мјен љи ве,

2) дје ли мич но пр о мјен љи ве,

3) пот пу но пр о мјен љи ве;

е) ин фор ма ци о ни осно в (ста ти сти ка, стра те ги је раз во -
ја, ме ђу на род на до ку мен та и пр о гра ми) и

ж) дру го.

Ана ли за и оцје на ста ња

По треб но је из вр ши ти ана ли зу и оцје ну ста ња с об зи -
ром на:

Пр о стор и ста нов ни штво:

а) те ри то ри ју:

1) ге о граф ски по ло жај,

2) ре љеф,

3) хи дро гра фи ју,

4) ге о ло ги ју,

5) хи дро ге о ло ги ју,

6) ин же њер ску ге о ло ги ју,

7) се и змич ност,

8) кли му,

9) гра ни це,

10) цје ли не и пот цје ли не,

11) ло ка ци је,

12) дру го;

б) ста нов ни штво:

1) стал но ста нов ни штво - де мо граф ске пр о це се,

2) ста нов ни штво за ра се ља ва ње и

3) ста нов ни штво за на се ља ва ње (стал но и при вре ме -
но).

Раз вој не по тен ци ја ле:

а) при род не (зе мљи шта, шу ме, во де и дру го) и

б) ан тро по ге не по тен ци ја ле.

Из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра:

а) стам бе ног фон да,

б) си сте ма и функ ци ја на се ља,

в) под руч ја од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку,

г) при вре де,

д) не при вре де и

ђ) ин фра стук ту ре.

За шти ће не пр о сто ре:

а) при род не и

б) ан тро по ге но ври јед не пр о сто ре.

На кон из вр ше не ана ли зе и оцје не ста ња, по треб но је
да ти оцје ну ста ња из гра ђе но сти и функ ци о ни са ња пр о сто -
ра, ко ја об у хва та:

а) орга ни за ци ју пр о сто ра,

б) ко ри шће ње,

в) уре ђе ње,

г) одр жи вост и

д) дру го.

Пр о бле ми раз во ја и уре ђе ња пр о сто ра

Пр о бле ми пр о стор ног раз во ја од ре ђу ју се у од но су на:

а) ста нов ни штво:

- стал но ста нов ни штво - де мо граф ске пр о це се,

- ста нов ни штво за ра се ља ва ње,

- ста нов ни штво за на се ља ва ње (стал но и при вре ме но);

б) раз вој не по тен ци ја ле:

1) при род не (зе мљи шта, шу ме, во де и дру го),

2) ан тро по ге не по тен ци ја ле;

в) из гра ђе но сти и функ ци о ни са ња пр о сто ра:

1) стам бе ног фон да,

2) си сте ма и функ ци ја на се ља,

3) под руч ја од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку,

4) при вре де,

5) не при вре де,

6) ин фра стук ту ре;

г) за шти ће не пр о сто ре:

1) при род не и

2) ан тро по ге но ври јед не пр о сто ре.

Пр о бле ми се од ре ђу ју по:

а) сек то ри ма,

б) гру па ма сек то ра и

в) пр о сто ру (зо на ма, од но сно на мје на ма и ло ка ци ја ма).

Ци ље ви пр о стор ног раз во ја

Ци ље ви пр о стор ног раз во ја од ре ди ти у од но су на:

а) ста нов ни штво:

1) стал но ста нов ни штво - де мо граф ске пр о це се,

2) ста нов ни штво за ра се ља ва ње,

3) ста нов ни штво за на се ља ва ње (стал но и при вре ме -
но);

б) раз вој не по тен ци ја ле:

1) при род не (зе мљи шта, шу ме, во де и дру го),

2) ан тро по ге не по тен ци ја ле;

в) из гра ђе но сти и функ ци о ни са ња пр о сто ра:

1) стам бе ног фон да,

2) си сте ма и функ ци ја на се ља,

3) под руч ја од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку,

4) при вре де,

5) не при вре де,

6) ин фра стук ту ре;

г) за шти ће не пр о сто ре:

1) при род не и

2) ан тро по ге но ври јед не пр о сто ре.
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Ци ље ви се од ре ђу ју по:

а) сек то ри ма,

б) гру па ма сек то ра и

в) пр о сто ру (зо на ма, од но сно на мје на ма и ло ка ци ја ма).

По треб но је пре ци зно иден ти фи ко ва ти су ко бље не и по -
тен ци јал но су ко бље не ци ље ве. На осно ву пре ци зно утвр -
ђе них пр о бле ма пр о стор ног раз во ја утвр ди ти при о ри тет не
ци ље ве у ка те го ри ја ма пр о стор и ври је ме.

Пр о грам Пла на

Пр о грам Пла на об у хва та:

а) ста нов ни штво:

1) стал но,

2) при вре ме но;

б) фак то ре раз во ја:

1) при род ни,

2) ан тро по ге ни;

в) из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра;

г) ста но ва ње;

д) при вре ду;

ђ) не при вре ду;

е) ин фра струк ту ру;

ж) за шти ће не пр о сто ре и

з) дру го.

У пр о це су из ра де пр о гра ма Пла на:

а) из вр ши ти ускла ђи ва ње ци ље ва и ре ла ти ви за ци ју су -
ко ба ин те ре са у раз во ју пр о сто ра на осно ву раз вој ног зна -
ча ја и при о ри те та,

б) из дво ји ти стра те шке еле мен те од пра те ћих еле ме на -
та раз во ја пр о сто ра, од но сно из два ја ти ве ли ке пр о мје не од
ма лих пр о мје на у пр о сто ру и

в) дру го.

4. СА ДР ЖАЈ ПЛА НА

У скла ду са Пра вил ни ком о са др жа ју, на чи ну из ра де и
до но ше ња до ку ме на та пр о стор ног уре ђе ња (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 59/11), План са др жи тек -
сту ал ни и гра фич ки дио.

Тек сту ал ни дио Пла на са др жи:

а) оп шту кон цеп ци ју раз во ја пр о сто ра;

б) орга ни за ци ју пр о сто ра, ко ја об у хва та:

1) си стем на се ља и цен та ра,

2) зо не - пр о стор не цје ли не, пот цје ли не, ло ка ци је и
дру го,

3) си стем нео п ход них ин фра струк ту ра,

4) при род не усло ве са мје ра ма за за шти ту, очу ва ње,
уре ђе ње и ак ти ви ра ње при род них ре сур са и

5) пр о грам Пла на, ко ји об у хва та:

- ста нов ни штво: стал но и при вре ме но,

- фак то ре раз во ја: при род ни и ан тро по ге ни,

- из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра,

- ста но ва ње,

- при вре ду,

- не при вре ду,

- ин фра струк ту ру,

- за шти ће не пр о сто ре и

- дру го.

У пр о це су из ра де пр о гра ма Пла на из тач ке 5):

а) вр ши се ускла ђи ва ње ци ље ва и ре ла ти ви за ци ја су ко -
ба ин те ре са у пр о сто ру, а на осно ву раз вој ног зна ча ја и
при о ри те та,

б) из два ја ју се стра те шки еле мен ти од пра те ћих еле ме -
на та раз во ја пр о сто ра, од но сно из два ја ју се ве ли ке пр о мје -
не од ма лих пр о мје на у пр о сто ру и

в) дру го.

По ред на ве де ног са др жа ја, тек сту ал ни дио Пла на ће
са др жа ва ти и оцје ну по вољ но сти за гра ђе ње, за пр о стор не
цје ли не, зо не и ло ка ци је, а ко ја се из ра ђу је на осно ву ана -
ли зе и оцје не ста ња и иден ти фи ко ва них пр о бле ма раз во ја
и уре ђе ња пр о сто ра, утвр ђе них у фа за ма из ра де до ку мен -
та.

Гра фич ки дио Пла на са др жи:

а) син те зну кар ту ста ња у мје ри лу 1:50 000 до 1:5 000,
ко ја чи ни са став ни дио до ку мен та ци о ног осно ва Пла на:

1) кар та на мје не пр о сто ра,

2) ге о ло шке те мат ске кар те:

- ге о ло го шку,

- хи дро ге о ло шку,

- ин же њер ско-ге о ло шку,

- се и змо ло шку,

- кар ту ми не рал них си ро ви на,

- кар ту под зем них во да,

3) кар та вла сни штва над зе мљи штем,

4) дру ге кар те;

б) син те зну кар ту Пла на у мје ри лу 1:50 000 до 1:5 000,
ко ја чи ни са став ни дио пр о стор ног пла на:

1) кар та на мје не пр о сто ра,

2) кар та вла сни штва над зе мљи штем,

3) дру ге кар те;

в) те мат ске кар те:

1) ста нов ни штво:

- стал но ста нов ни штво - де мо граф ске пр о це се,

- ста нов ни штво за ра се ља ва ње,

- ста нов ни штво за на се ља ва ње (стал но и при вре ме но),

2) раз вој ни по тен ци ја ли:

- при род ни (зе мљи шта, шу ме, во де и дру го),

- ан тро по ге ни по тен ци ја ли,

3) из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра:

- стам бе ног фон да,

- си сте ма и функ ци ја на се ља,

- под руч ја од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку,

- при вре де,

- не при вре де,

- ин фра стук ту ре,

4) за шти ће ни пр о сто ри:

- при род ни,

- ан тро по ге но ври јед ни пр о сто ри,

5) из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра:

- орга ни за ци ја пр о сто ра,

- ко ри шће ње,

- уре ђе ње,

- одр жи вост и

- дру го.

Све те мат ске кар те из тач ке в), ко је има ју зна чај не еле -
мен те но вог раз во ја по зна ча ју, али и по те ри то ри јал ном
об у хва ту слу же за из ра ду син те зне кар те пла ни ра ног рје -
ше ња, од но сно Пла на.

Кар те ста ња из ра ђу ју се за све те ме у скла ду са тач ком
в). За сва ку те му мо же се из ра ди ти ви ше ка ра та (ана ли тич -
ке кар те ста ња). Кар те ста ња чи не са став ни дио до ку мен -
та ци о ног осно ва Пла на.
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Кар те пла ни ра ног рје ше ња из ра ђу ју се за све те ме у
скла ду са тач ком в). За сва ку те му мо же се из ра ди ти ви ше
ка ра та. Све кар те пла ни ра ног рје ше ња чи не са став ни дио
Пр о стор ног пла на под руч ја по себ не на мје не.

Ако су Пла ном об у хва ће на зе мљи шта ко ја, у скла ду са
по себ ним пр о пи си ма, пред ста вља ју ре сурс (по љо при вред -
на, шум ска и дру га зе мљи шта), гра фич ки дио са др жи и
кар ту оста лих зе мљи шта за раз вој. На тим зе мљи шти ма
Пла ном ће се од ре ди ти основ на на мје на и ком па ти бил не
на мје не у скла ду са кла си фи ка ци јом тих зе мљи шта (бо ни -
тет не кла се и дру го) од ре ђе них по себ ним за ко ни ма и у
скла ду са по себ ним пр о пи сом о кла си фи ка ци ји дје лат но -
сти, ако се у по ступ ку из ра де Пла на утвр ди да не угро жа -
ва ју из вор ност и при род ну рав но те жу биљ ног и жи во тињ -
ског сви је та, при род них ста ни шта, те хи дро граф ске, ге о -
мор фо ло шке, ге о ло шке, кул тур не и пеј за жне ври јед но сти
под руч ја и ако у фа за ма из ра де Пла на ни је утвр ђен при о -
ри тет из град ње обје ка та ко ји су у функ ци ји за шти те, уна -
пре ђи ва ња и пре зен та ци је при род них и кул тур но-исто риј -
ских до ба ра на ци о нал ног пар ка.

На зе мљи шти ма за раз вој Пла ном се од ре ђу је гра ђе ње
обје ка та:

а) ко ји су у функ ци ји основ них и ком па ти бил них на -
мје на,

б) ин ди ви ду ал них стам бе них и по моћ них обје ка та
аутох то ног ста нов ни штва и

в) јав не ин фра струк ту ре (са о бра ћај на, хи дро тех нич ка,
енер гет ска, те ле ко му ни ка ци о на и ин фор ма ци о на) ако при -
род ни усло ви и ста ње на те ре ну не омо гу ћа ва ју дру га чи је
рје ше ње, осим ма ги страл них и ре ги о нал них ин фра струк -
ту ра.

За гра ђе ње обје ка та на зе мљи шти ма за раз вој Пла ном
се фор ми ра ми ни мал на гра ђе вин ска пар це ла за ко ју се вр -
ши пре тва ра ње ка те го ри зо ва ног зе мљи шта у гра ђе вин ско у
скла ду са по себ ним пр о пи си ма.

Објек ти ко ји се гра де на зе мљи шти ма за раз вој мо гу се
гра ди ти са мо под усло вом да не за га ђу ју зе мљи ште и ва -
здух, не по гор ша ва ју ква ли тет во да и не ми је ња ју њи хо ву
ко ли чи ну.

Ако се Пла ном пред ви ђа из град ња енер гет ских обје ка -
та, за ко је је пр о гла шен јав ни ин те рес, а уз прет ход ну са -
гла сност Вла де, по треб но је прет ход но утвр ди ти нај по вољ -
ни је ло ка ци је за из град њу та квих обје ка та, а на кон спро ве -
де них де таљ них ана ли за.

Ако се Пла ном пред ви ђа из град ња ви ше енер гет ских
обје ка та на истом во до то ку или на раз ли чи тим ло ка ци ја ма
у на ци о нал ном пар ку, по треб но је утвр ди ти ку му ла тив ни
ути цај тих обје ка та на жи вот ну сре ди ну.

5. ИН ФОР МА ЦИ О НО-ДО КУ МЕН ТА ЦИ О НИ ОСНО В

Ми ни стар ство за пр о стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју, као но си лац при пре ме Пла на, но си о цу из ра де ће
до ста ви ти сву до ступ ну до ку мен та ци ју у скла ду са од ред -
ба ма За ко на о пр о стор ном уре ђе њу и гра ђе њу (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 55/10).

2248

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 3. Уставa Републике
Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословникa На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), чла на 23. став 1. и чла на
30. За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 27. став 1. За -
ко на о на ци о нал ним пар ко ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 75/10), На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Три на е стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем бра
2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ РА ДИ ПРО СТОР НОГ ПЛА НА ПОД РУЧ ЈА ПО СЕБ НЕ

НА МЈЕ НЕ НА ЦИ О НАЛ НИ ПАРК “СУ ТЈЕ СКА”

I

До но си се од лу ка о при сту па њу из ра ди Про стор ног
пла на под руч ја по себ не на мје не На ци о нал ни парк “Су тје -
ска” (у да љем тек сту: План).

II

Пла ном се об у хва та под руч је На ци о нал ног пар ка “Су -
тје ска” у по сто је ћим гра ни ца ма у скла ду са про пи си ма о
на ци о нал ним пар ко ви ма и под руч је пред ви ђе но за про ши -
ре ње На ци о нал ног пар ка у скла ду са Про стор ним пла ном
Ре пу бли ке Срп ске до 2015. го ди не.

III

План се до но си на пе ри од од 20 го ди на.

IV

За из ра ду Пла на де фи ни шу се сље де ће смјер ни це:

- План из ра ди ти у скла ду са од ред ба ма За ко на о уре ђе -
њу про сто ра и гра ђе њу, Пра вил ни ка о са др жа ју, на чи ну
изра де и до но ше ња до ку ме на та про стор ног уре ђе ња, За ко -
на о за шти ти жи вот не сре ди не, За ко на о на ци о нал ним пар -
ко ви ма, те дру гим про пи си ма из по себ них обла сти ре ле -
вант них за пла ни ра ње и уре ђе ње про сто ра (са о бра ћај,
снаб ди је ва ње во дом и енер ги јом, те ле ко му ни ка ци је, за -
шти та од при род них не по го да и тех нич ких ин ци де на та, за -
шти та ва зду ха, во де, тла, за шти та при ро де, кул тур них до -
ба ра, по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта и дру гих еле -
ме на та жи вот не сре ди не и дру го);

- при ли ком из ра де Пла на по треб но је бри ну ти о јав ном
ин те ре су и оп штим и по себ ним ци ље ви ма про стор ног
разво ја,

- но си лац из ра де оба ве зан је да обез би је ди уса гла ше -
ност Пла на у то ку ње го ве из ра де, са до ку мен том про стор -
ног уре ђе ња ши рег под руч ја и са ва же ћим план ским до ку -
мен ти ма су сјед них под руч ја и утвр ди по тре бу за пла но ви -
ма ни жег ре да за уре ђе ње на се ља, зо на, ло ка ци ја и дру го;

- Пла ном је по треб но уре ди ти по себ не зо не и ре жи ме
за шти те на те ри то ри ји На ци о нал ног пар ка “Су тје ска” у
скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма;

- у функ ци ји спро во ђе ња Пла на но си лац из ра де тре ба
по себ но иден ти фи ко ва ти:

а) ин сти ту ци о нал ни и ка дров ски оквир за пра ће ње
спро во ђе ња Пла на,

б) те ри то ри јал не и функ ци о нал не при о ри те те,

в) оба ве зе ли ца ко ја га зду ју под руч јем по себ не на мје не
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,

г) си стем раз вој них по ли ти ка - упра вља ње зе мљи шти -
ма, дру гим ре сур си ма и из град њом,

д) мо гућ но сти син хро ни за ци је раз во ја и из град ње (Ре -
пу бли ка - је ди ни це ло кал не са мо у пра ве - ин ве сти то ри -
дру га ли ца);

- при је при сту па ња из ра ди при је дло га до ку мен та но си -
лац из ра де Пла на ће до ста ви ти На црт пла на под руч ја Ми -
ни стар ству за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло -
ги ју ра ди при ба вља ња стра те шке про цје не ути ца ја на жи -
вот ну сре ди ну, у скла ду са по себ ним про пи сом о за шти ти
жи вот не сре ди не;

- за из град њу обје ка та ко ји мо гу има ти зна ча јан ути цај
на жи вот ну сре ди ну, с об зи ром на по себ ну осје тљи вост
жи вот не сре ди не и по себ не мје ре за шти те На ци о нал ног
пар ка при мје њи ва ће се од ред бе из чл. 4. и 5. Уред бе о про -
јек ти ма за ко је се спро во ди про цје на ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну и кри те ри ју ми ма за од лу чи ва ње о оба ве зи спро во -
ђе ња и оби му про цје не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 7/06) и
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- План из ра ди ти у скла ду са ци ље ви ма и за да ци ма де -
фи ни са ним про јект ним за дат ком за из ра ду Про стор ног
пла на под руч ја по себ не на мје не, ко ји се на ла зи у при ло гу
и са став ни је дио ове од лу ке.

V

Са др жај Пла на про пи сан је За ко ном о уре ђе њу про сто -
ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
55/10) и Пра вил ни ком о са др жа ју, на чи ну из ра де и до но ше -
ња до ку ме на та про стор ног уре ђе ња (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/11).

VI

Но си лац при пре ме Пла на (у да љем тек сту: но си лац
при пре ме) је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе -
ви нар ство и еко ло ги ју.

Но си лац из ра де Пла на је прав но ли це овла шће но за
изра ду про стор ноплан ске до ку мен та ци је, чи ји ће из бор
извр ши ти но си лац при пре ме Пла на пу тем Је ди ни це за им -
пле мен та ци ју про јек та “Шум ска и пла нин ска за шти ће на
под руч ја”, фи нан си ра ног из сред ста ва GEF-a у скла ду по -
себ ним смјер ни ца ма за из бор кон сул та на та Свјет ске бан ке.

VII

На при је длог но си о ца при пре ме, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске име ну је Са вјет за пра ће ње из ра де Пла -
на у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу Од лу ке, а у
скла ду са чла ном 33. За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу
(у да љем тек сту: За кон).

VI II

Но си лац при пре ме ће у ро ку од осам да на од да на сту -
па ња на сна гу ове од лу ке, у нај ма ње два сред ства јав ног
ин фор ми са ња, об ја ви ти по зив за ин те ре со ва ним ли ци ма да
у ро ку од 15 да на до ста ве при је дло ге и су ге сти је за од ре ђе -
на план ска рје ше ња на зе мљи шту, објек ту или објек ти ма у
њи хо вом вла сни штву, у скла ду са чла ном 32. За ко на.

IX

Пред на црт пла на но си лац из ра де до ста ви ће Ми ни стар -
ству у ро ку утвр ђе ном уго во ром о из ра ди до ку мен та.

Но си лац при пре ме ор га ни зу је струч ну рас пра ву, на ко -
јој ће раз ма тра ти Пред на црт пла на, а у ро ку од 30 да на од
да на при је ма Пред на цр та.

X

На црт пла на но си лац из ра де до ста вља но си о цу при -
пре ме у ро ку утвр ђе ном уго во ром о из ра ди до ку мен та.

На при је длог но си о ца при пре ме, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске утвр ђу је На црт пла на и мје сто, ври је ме
и на чин из ла га ња На цр та на јав ни увид.

На црт пла на да је се на јав ни увид у тра ја њу од 60 да на
у сје ди шти ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на чи јој те ри -
то ри ји се на ла зи На ци о нал ни парк и На род ној скуп шти ни
Ре пу бли ке Срп ске.

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске огла сом оба вје -
шта ва јав ност о мје сту, вре ме ну и на чи ну из ла га ња На цр та
пла на на јав ни увид, ко ји се об ја вљу је у нај ма ње два сред -
ства јав ног ин фор ми са ња нај ма ње три пу та, с тим да се пр -
во обавјештење об ја вљу је 15 да на при је по чет ка јав ног
уви да, а дру га два уза стоп но два да на, не по сред но пред по -
че так јав ног уви да.

Оглас из под тач ке 4. ове тач ке са др жи мје сто, да тум,
по че так и тра ја ње јав ног уви да у План, мје сто и да тум јед -
ног или ви ше јав них из ла га ња, те рок до ка да се мо гу по -
сла ти при је дло зи, при мјед бе и ми шље ња на На црт пла на.

Но си лац при пре ме На црт пла на ста вља на јав ни увид у
сје ди шта је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и при ку пља при је -
дло ге, при мјед бе и су ге сти је за ин те ре со ва них ли ца, на
осно ву че га при пре ма ми шље ње о На цр ту пла на и до ста -
вља но си о цу из ра де.

На кон одр жа ног јав ног уви да из под тач ке 6. ове тач ке,
но си лац из ра де, у скла ду са чла ном 39. За ко на, до ста вља
но си о цу при пре ме и ли ци ма ко ја су до ста ви ла сво је при је -
дло ге, при мјед бе и ми шље ња на На црт пла на свој обра зло -

жен став пре ма до ста вље ним при је дло зи ма, при мјед ба ма и
ми шље њи ма у пи са ној фор ми, у ро ку од осам да на од за -
тва ра ња јав ног уви да.

Но си лац при пре ме ор га ни зу је струч ну рас пра ву, на ко -
јој се раз ма тра став но си о ца из ра де о при је дло зи ма, при -
мјед ба ма и ми шље њи ма на На црт пла на, у ро ку од 30 да на
од да на за тва ра ња јав ног уви да на На црт пла на.

XI

На кон одр жа не струч не рас пра ве из тач ке X под тач ка
8. ове oдлуке, но си лац при пре ме утвр ђу је При је длог пла на
у скла ду са за кључ ци ма са рас пра ве, у ро ку од осам да на
од да на одр жа ва ња струч не рас пра ве.

XII

План до но си На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске.

Од лу ка о до но ше њу Пла на об ја вљу је се у “Слу жбе ном
гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

XI II

Сви ре пу блич ки ор га ни, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је и
сви ор га ни, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве но си о цу при пре ме и но си о цу из ра де Пла на
ста вља ју на рас по ла га ње до ку мен та и по дат ке по треб не за
из ра ду Пла на и са ра ђу ју с њи ма у оцје ни ста ња и де фи ни -
са њу ци ље ва, мо гућ но сти, прав ца и кон цеп ци је раз во ја у
обла сти за ко ју су над ле жни, од но сно у ко јој дје лу ју.

XIV

Уго вор о из ра ди Пла на за кљу чу је но си лац при пре ме и
прав но ли це овла шће но за из ра ду про стор ноплан ске до ку -
мен та ци је из тач ке VI под тач ка 2. ове од лу ке.

XV

Сред ства за из ра ду Пла на Вла да обез бје ђу је из про јек -
та “Шум ска и пла нин ска за шти ће на под руч ја”, а у скла ду
са Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске о при хва та њу грант
сред ста ва Гло бал ног фон да за за шти ту жи вот не сре ди не -
GEF ад ми ни стри ра них од Свјет ске бан ке, грант GEF TF
091919 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 40/08
и 66/08) и Суп си ди јар ним спо ра зу мом о гран ту из ме ђу Бо -
сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске, пот пи са ним од
Ми ни стар ства фи нан си ја и тре зо ра БиХ и Ми ни стар ства
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју, од 23.
фе бру а ра 2009. го ди не.

XVI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1889/11 Предсједник
29. но вем бра 2011. године Народне скуп шти не,
Ба ња Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

ПР О ЈЕКТ НИ ЗА ДА ТАК
ЗА ИЗ РА ДУ ПР О СТОР НОГ ПЛА НА ПОД РУЧ ЈА 

ПО СЕБ НЕ НА МЈЕ НЕ НА ЦИ О НАЛ НИ ПАРК 
“СУ ТЈЕ СКА”

1. УВОД

Пр о стор ним пла ном под руч ја по себ не на мје не (у да -
љем тек сту: План), с об зи ром на за јед нич ка при род на, кул -
тур на, исто риј ска, при вред на и дру га оби љеж ја, утвр ђу ју
се: основ на орга ни за ци ја пр о сто ра, мје ре упо тре бе, уре ђе -
ња и за шти те тог под руч ја, мје ре за уна пре ђи ва ње и за шти -
ту жи вот не сре ди не, те оба ве за из ра де пла но ва за спро во -
ђе ње за ужа под руч ја уну тар пр о стор ног пла на под руч ја са
по себ ним на мје на ма.

Због не до стат ка ва же ће и ажу ри ра не просторноплан-
ске до ку мен та ци је за на ци о нал не пар ко ве (План за На ци о -
нал ни парк “Су тје ска” ис те као је 2000. го ди не) ак тив но сти
усмје ре не ка раз во ју пар ко ва зна чај но су огра ни че не. Све -
оп шта ло ша си ту а ци ја до дат но је по гор ша на то ком рат ног
су ко ба 1992-1995, ка да су пар ко ви пре тр пје ли ве ли ку ште -
ту. По себ но су де ва сти ра ни смје штај ни и уго сти тељ ски ка -
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па ци те ти, а усљед зна чај не за ви сно сти од бу џет ских до на -
ци ја, пар ко ви се су о ча ва ју са те шко ћа ма у обез бје ђе њу фи -
нан сиј ске одр жи во сти.

2. ЦИ ЉЕ ВИ

Из ра дом Пла на На ци о нал ног пар ка “Су тје ска” у скла -
ду са ва же ћим пр о пи си ма сте кли би се усло ви за ре де фи -
ни са ње са др жа ја и пр о гра ма раз во ја и по сти за ња еко ном -
ске одр жи во сти. Ве ли ки ту ри стич ки по тен ци јал под руч ја
пред ста вља ри је ка Та ра, ко ја би пр о ши ре њем Пар ка би ла
об у хва ће на.

Из ра дом Пла на оства ри ли би се по ста вље ни ци ље ви:

1. из ра да Пла на у са да шњим и пр о ши ре ним гра ни ца ма;

2. уса гла ша ва ње свих ре ле вант них до ку ме на та чи ја је
из ра да у то ку (До пу на Пр о стор ног пла на Ре пу бли ке, Пла -
на упра вља ња, сту ди ја пр о ши ре ње НП са зо ни ра њем);

3. ре де фи ни са ње са др жа ја, на мје не по вр ши на и ин фра -
струк ту ре;

4. ства ра ње усло ва за ре а ли за ци ју уса гла ше них ак тив -
но сти и пр о гра ма раз во ја;

5. укљу чи ва ње ло кал ног ста нов ни штва у упра вља ње и
раз вој за шти ће ног под руч ја;

6. сти ца ње усло ва за ус по ста вља ње пре ко гра нич ног за -
шти ће ног под руч ја Дур ми тор - Ка њон Та ра - Су тје ска.

Прав ни основ за из ра ду Пла на са др жан је у За ко ну о
на ци о нал ним пар ко ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр ој 75/10), За ко ну о пр о стор ном уре ђе њу и гра -
ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 55/10),
Пра вил ни ку о са др жа ју, на чи ну из ра де и до но ше ња до ку -
ме на та пр о стор ног уре ђе ња (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр ој 59/11) и дру гим по себ ним пр о пи си ма, као
и Пр о стор ним пла ном Ре пу бли ке Срп ске до 2015. го ди не.
Пр о стор ни план под руч ја по себ не на мје не Ре пу бли ке до -
но си се за пе ри од до 20 го ди на у скла ду са За ко ном.

План мо же об у хва та ти ве ћи бр ој ма њих под руч ја по -
себ не на мје не ако су она ма њег об у хва та и на ла зе се на ма -
њем ме ђу соб ном ра сто ја њу, од но сно ако се ти ме обез бје -
ђу је ра ци о нал ност у при пре ми, из ра ди, до но ше њу Пла на.

Под руч је об у хва та до ку мен та укљу чу је и за штит не по -
ја се ве и зо не, као и зо не ути ца ја под руч ја. Гра ни це об у хва -
та Пла на од ре ђу ју се та ко да се по кла па ју са гра ни цом оп -
шти не, ка та стар ске оп шти не или са гра ни ца ма ка та стар -
ских пар це ла.

У зо на ма, од но сно на ло ка ци ја ма на ко ји ма се не оче -
ку је бр зи раз вој Пла ном ће се ус по ста ви ти ре жим при вре -
ме ног ко ри шће ња зе мљи шта. По вр ши не на ко ји ма се ус по -
ста вља ре жим при вре ме ног ко ри шће ња зе мљи шта озна ча -
ва ју се гра ни ца ма зо на, од но сно ло ка ци ја и на њи ма се не
вр ши пар це ла ци ја зе мљи шта. Објек ти ко ји се гра де у тим
зо на ма, од но сно ло ка ци ја ма гра де се као објек ти при вре -
ме ног ка рак те ра, а мо гу би ти: ви кен ди це, ви кенд-на се ља,
тр го ви не, го сти о ни це и дру ги објек ти по по тре би.

При ли ком из ра де Пр о стор ног пла на под руч ја по себ не
на мје не по треб но је:

а) обез би је ди ти одр жи ву еко но ми ју аутох то ног ста нов -
ни штва:

1) спре ча ва њем угро жа ва ња ег зи стен ци је аутох то ног
ста нов ни штва,

2) за шти том усје ва од ди вљих жи во ти ња и

3) дру го;

б) де таљ но пр о пи са ти усло ве за шти те свих при род них
и ан тро по ге них ври јед но сти ко је се на ла зе уну тар под ручја
на ци о нал ног пар ка;

в) утвр ди ти гра ни це ка рак те ри стич них и по себ но
вријед них под руч ја за ко ја се пр о пи су је трај на за шти та без
мо гућ но сти гра ђе ња на том под руч ју;

г) утвр ди ти ва жне зо не и ло ка ци је ко је ће се Пла ном
шти ти ти и чу ва ти без мо гућ но сти гра ђе ња (по вр ши не ре -
зер ви са не за од ре ђе ни бу ду ћи раз вој) до сти ца ња усло ва за
њи хо во ко ри шће ње у не ком од бу ду ћих план ских пе ри о да;

д) по је ди нач не спо ме ни ке при ро де очу ва ти у из вор ном
ста њу за јед но са окру же њем;

ђ) под руч ја по себ них при род них ље по та и ка рак те ри -
стич не пеј за же са чу ва ти у из вор ном об ли ку;

е) под руч ја са ка рак те ри стич ном фло ром, фа у ном и
под руч ја са из ра зи тим би о ди вер зи те том са чу ва ти у за те че -
ном ста њу или уна при је ди ти;

ж) утвр ди ти ди је ло ве пр о сто ра ко ји су, с об зи ром на
сво је ка рак те ри сти ке, пред мет ви ше стру ких ин те ре са по -
тен ци јал них ко ри сни ка, из вр ши ти ком плек сну ва ло ри за -
ци ју тих пр о сто ра, утвр ди ти ко ри сти и ште ту у њи хо вом
ко ри шће њу и по ста ви ти ја сна огра ни че ња у ко ри шће њу
тих пр о сто ра;

з) утвр ди ти при о ри те те за за шти ту - с об зи ром на угро -
же ност и на ври јед ност,

и) пла ни ра ти ефи ка сан си стем мо ни то рин га и

ј) дру го.

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

При ли ком из ра де Пла на при ми је ни ће се оп шта ме то до -
ло ги ја за из ра ду до ку ме на та пр о стор ног уре ђе ња, ко ја се
са сто ји од сље де ћих фа за:

а) при пре ма,

б) ана ли за и оцје на по сто је ћег ста ња,

в) пр о бле ми раз во ја и уре ђе ња пр о сто ра,

г) ци ље ви,

д) пр о грам, од но сно кон цеп ци ја раз во ја и

ђ) из ра да Пла на.

У по ступ ку спро во ђе ња фа за ме то до ло шког по ступ ка,
по ред прин ци па пр о стор ног пла ни ра ња пр о пи са них За ко -
ном, по треб но је ис по што ва ти:

а) прин цип ускла ђе но сти при род них ври јед но сти са
људ ским дје ло ва њем:

1) упо тре бом об но вљи вих из во ра енер ги је (енер ги ја
вје тра, енер ги ја из би о ма се, енер ги ја сун ца и дру го),

2) гра ђе њем енер гет ски ефи ка сних обје ка та,

3) пра вил ним из бо ром ло ка ци је и укљу чи ва њем би о -
кли мат ских фак то ра (ми кро кли ма ло ка ци је; ути цај кон фи -
гу ра ци је те ре на, ве ге та ци је, по пло ча них по вр ши на, су сјед -
них обје ка та, за сјен че ња, ре флек си је и дру го; ути цај сун ца
и вје тра и дру го са мје ра ма за шти те),

4) ува жа ва њем кли мат ских пр о мје на,

5) за шти том од при род них ка та стро фа и тех нич ких ха -
ва ри ја,

6) ува жа ва њем по тре ба дје це и ли ца са ума ње ним тје -
ле сним спо соб но сти ма и дру го;

б) ускла ђи ва ње за ко ни то сти пр о ис те клих из прет ход -
них фа за раз во ја ана ли зом ста ња из гра ђе них пр о сто ра (ка -
рак те ри сти ке фи зич ке струк ту ре; кли ма; усло ви ло ка ци је;
ре сур си; оби ча ји; функ ци је и дје лат но сти ко је из ра жа ва ју
кул ту ру, тра ди ци ју, исто ри ју, до стиг ну ти сте пен тех нич ко-
тех но ло шког раз во ја, еко ном ску моћ дру штва и дру го;
усло ви при род ног и ство ре ног окру же ња и дру го) и

в) прин цип ин те грал ног пла ни ра ња ко је об је ди њу је све
зна чај не фак то ре раз во ја уз: са гле да ва ње ди на ми ке по тре -
ба и пр о мје на у пр о сто ру, рје ша ва ње су ко ба ин те ре са у
про  сто ру ускла ђи ва њем функ ци о нал них, естет ских, енер -
гет ских, еко ном ских и дру гих кри те ри ју ма у пла ни ра њу,
пр о јек то ва њу и гра ђе њу обје ка та.

При пре ма

Орга ни за ци о на при пре ма за из ра ду Пла на об у хва та:

а) фор ми ра ње рад ног ти ма за при пре му Пла на, у скла -
ду са чла ном 31. За ко на,

б) из бор но си о ца из ра де Пла на,

в) фор ми ра ње рад ног ти ма за из ра ду Пла на,

г) фор ми ра ње са вје та Пла на из чла на 33. За ко на,
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д) орга ни за ци ју са рад ње са ин сти ту ци ја ма, јав ним
пред у зе ћи ма, при вред ном ко мо ром и дру гим прав ним и
фи зич ким ли ци ма,

ђ) орга ни за ци ју струч не рас пра ве из чл. 37. и 39. За ко -
на,

е) орга ни за ци ју јав ног уви да,

ж) пр о це ду ре усва ја ња фа за Пла на и Пла на и

з) дру го.

Струч на при пре ма за из ра ду Пла на об у хва та:

а) ана ли зу од лу ке о при сту па њу из ра ди Пла на (пре ли -
ми нар ни ци ље ви, за да ци и дру го);

б) под ло ге за из ра ду Пла на (кар то граф ске, то по граф ске
и дру ге под ло ге);

в) при род на до бра од ве ли ког и из у зет ног зна ча ја (спо -
ме ни ци при ро де, на ци о нал ни пар ко ви и оста ли);

г) не по крет на кул тур но-исто риј ска до бра од ве ли ког и
из у зет ног зна ча ја (на ци о нал ни спо ме ни ци, архе о ло шки ло -
ка ли те ти и дру ги ва ло ри зо ва ни објек ти);

д) ана ли зу прет ход ног до ку мен та пр о стор ног уре ђе ња
(стра те ги је или пр о стор ног пла на) ко ји је ис те као (сте пен
ре а ли за ци је Пла на, кри ти ке и дру го),

ђ) на сли је ђе не план ске оба ве зе (оба ве зе ко је се пре у зи -
ма ју из пла на ко ји је ис те као), а ко је мо гу би ти:

1) не про мјен љи ве,

2) дје ли мич но пр о мјен љи ве,

3) пот пу но пр о мјен љи ве;

е) ин фор ма ци о ни осно в (ста ти сти ка, стра те ги је раз во -
ја, ме ђу на род на до ку мен та и пр о гра ми) и

ж) дру го.

Ана ли за и оцје на ста ња

По треб но је из вр ши ти ана ли зу и оцје ну ста ња с об зи -
ром на:

Пр о стор и ста нов ни штво:

а) те ри то ри ју:

1) ге о граф ски по ло жај,

2) ре љеф,

3) хи дро гра фи ју,

4) ге о ло ги ју,

5) хи дро ге о ло ги ју,

6) ин же њер ску ге о ло ги ју,

7) се и змич ност,

8) кли му,

9) гра ни це,

10) цје ли не и пот цје ли не,

11) ло ка ци је,

12) дру го;

б) ста нов ни штво:

1) стал но ста нов ни штво - де мо граф ске пр о це се,

2) ста нов ни штво за ра се ља ва ње и

3) ста нов ни штво за на се ља ва ње (стал но и при вре ме -
но).

Раз вој не по тен ци ја ле:

а) при род не (зе мљи шта, шу ме, во де и дру го) и

б) ан тро по ге не по тен ци ја ле.

Из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра:

а) стам бе ног фон да,

б) си сте ма и функ ци ја на се ља,

в) под руч ја од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку,

г) при вре де,

д) не при вре де и

ђ) ин фра стук ту ре.

За шти ће не пр о сто ре:

а) при род не и

б) ан тро по ге но ври јед не пр о сто ре.

На кон из вр ше не ана ли зе и оцје не ста ња, по треб но је
да ти оцје ну ста ња из гра ђе но сти и функ ци о ни са ња пр о сто -
ра, ко ја об у хва та:

а) орга ни за ци ју пр о сто ра,

б) ко ри шће ње,

в) уре ђе ње,

г) одр жи вост и

д) дру го.

Пр о бле ми раз во ја и уре ђе ња пр о сто ра

Пр о бле ми пр о стор ног раз во ја од ре ђу ју се у од но су на:

а) ста нов ни штво:

1) стал но ста нов ни штво - де мо граф ске пр о це се,

2) ста нов ни штво за ра се ља ва ње,

3) ста нов ни штво за на се ља ва ње (стал но и при вре ме -
но);

б) раз вој не по тен ци ја ле:

1) при род не (зе мљи шта, шу ме, во де и дру го),

2) ан тро по ге не по тен ци ја ле;

в) из гра ђе но сти и функ ци о ни са ња пр о сто ра:

1) стам бе ног фон да,

2) си сте ма и функ ци ја на се ља,

3) под руч ја од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку,

4) при вре де,

5) не при вре де,

6) ин фра стук ту ре;

г) за шти ће не пр о сто ре:

1) при род не и

2) ан тро по ге но ври јед не пр о сто ре.

Пр о бле ми се од ре ђу ју по:

а) сек то ри ма,

б) гру па ма сек то ра и

в) пр о сто ру (зо на ма, од но сно на мје на ма и ло ка ци ја ма).

Ци ље ви пр о стор ног раз во ја

Ци ље ви пр о стор ног раз во ја од ре ди ти у од но су на:

а) ста нов ни штво:

1) стал но ста нов ни штво - де мо граф ске пр о це се,

2) ста нов ни штво за ра се ља ва ње,

3) ста нов ни штво за на се ља ва ње (стал но и при вре ме -
но);

б) раз вој не по тен ци ја ле:

1) при род не (зе мљи шта, шу ме, во де и дру го),

2) ан тро по ге не по тен ци ја ле;

в) из гра ђе но сти и функ ци о ни са ња пр о сто ра:

1) стам бе ног фон да,

2) си сте ма и функ ци ја на се ља,

3) под руч ја од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку,

4) при вре де,

5) не при вре де,

6) ин фра стук ту ре;

г) за шти ће не пр о сто ре:

1) при род не и

2) ан тро по ге но ври јед не пр о сто ре.

Ци ље ви се од ре ђу ју по:

а) сек то ри ма,

б) гру па ма сек то ра и

в) пр о сто ру (зо на ма, од но сно на мје на ма и ло ка ци ја ма).
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По треб но је пре ци зно иден ти фи ко ва ти су ко бље не и по -
тен ци јал но су ко бље не ци ље ве. На осно ву пре ци зно утвр -
ђе них пр о бле ма пр о стор ног раз во ја утвр ди ти при о ри тет не
ци ље ве у ка те го ри ја ма пр о стор и ври је ме.

Пр о грам Пла на

Пр о грам Пла на об у хва та:

а) ста нов ни штво:

1) стал но,

2) при вре ме но;

б) фак то ре раз во ја:

1) при род ни,

2) ан тро по ге ни;

в) из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра;

г) ста но ва ње;

д) при вре ду;

ђ) не при вре ду;

е) ин фра струк ту ру;

ж) за шти ће не пр о сто ре и

з) дру го.

У пр о це су из ра де пр о гра ма Пла на:

а) из вр ши ти ускла ђи ва ње ци ље ва и ре ла ти ви за ци ју су -
ко ба ин те ре са у раз во ју пр о сто ра на осно ву раз вој ног зна -
ча ја и при о ри те та,

б) из дво ји ти стра те шке еле мен те од пра те ћих еле ме на -
та раз во ја пр о сто ра, од но сно из два ја ти ве ли ке пр о мје не од
ма лих пр о мје на у пр о сто ру и

в) дру го.

4. СА ДР ЖАЈ ПЛА НА

У скла ду са Пра вил ни ком о са др жа ју, на чи ну из ра де и
до но ше ња до ку ме на та пр о стор ног уре ђе ња (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 59/11), План са др жи тек -
сту ал ни и гра фич ки дио.

Тек сту ал ни дио Пла на са др жи:

а) оп шту кон цеп ци ју раз во ја пр о сто ра;

б) орга ни за ци ју пр о сто ра, ко ја об у хва та:

1) си стем на се ља и цен та ра,

2) зо не - пр о стор не цје ли не, пот цје ли не, ло ка ци је и
дру го,

3) си стем нео п ход них ин фра струк ту ра,

4) при род не усло ве са мје ра ма за за шти ту, очу ва ње,
уре ђе ње и ак ти ви ра ње при род них ре сур са и

5) пр о грам Пла на, ко ји об у хва та:

- ста нов ни штво: стал но и при вре ме но,

- фак то ре раз во ја: при род ни и ан тро по ге ни,

- из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра,

- ста но ва ње,

- при вре ду;

- не при вре ду;

- ин фра струк ту ру;

- за шти ће не пр о сто ре и

- дру го.

У пр о це су из ра де пр о гра ма Пла на из тач ке 5):

а) вр ши се ускла ђи ва ње ци ље ва и ре ла ти ви за ци ја су ко -
ба ин те ре са у пр о сто ру, а на осно ву раз вој ног зна ча ја и
при о ри те та,

б) из два ја ју се стра те шки еле мен ти од пра те ћих еле ме -
на та раз во ја пр о сто ра, од но сно из два ја ју се ве ли ке пр о мје -
не од ма лих пр о мје на у пр о сто ру и

в) дру го.

По ред на ве де ног са др жа ја, тек сту ал ни дио Пла на ће
са др жа ва ти и оцје ну по вољ но сти за гра ђе ње, за пр о стор не
цје ли не, зо не и ло ка ци је, а ко ја се из ра ђу је на осно ву ана -

ли зе и оцје не ста ња и иден ти фи ко ва них пр о бле ма раз во ја
и уре ђе ња пр о сто ра, утвр ђе них у фа за ма из ра де до ку мен -
та.

Гра фич ки дио Пла на са др жи:

а) син те зну кар ту ста ња у мје ри лу 1:50 000 до 1:5 000,
ко ја чи ни са став ни дио до ку мен та ци о ног осно ва Пла на:

1) кар та на мје не пр о сто ра,

2) ге о ло шке те мат ске кар те:

- ге о ло го шку,

- хи дро ге о ло шку,

- ин же њер ско-ге о ло шку,

- се и змо ло шку,

- кар ту ми не рал них си ро ви на,

- кар ту под зем них во да,

3) кар та вла сни штва над зе мљи штем,

4) дру ге кар те;

б) син те зну кар ту Пла на у мје ри лу 1:50 000 до 1:5 000,
ко ја чи ни са став ни дио пр о стор ног пла на:

1) кар та на мје не пр о сто ра,

2) кар та вла сни штва над зе мљи штем,

3) дру ге кар те;

в) те мат ске кар те:

1) ста нов ни штво:

- стал но ста нов ни штво - де мо граф ске пр о це се,

- ста нов ни штво за ра се ља ва ње,

- ста нов ни штво за на се ља ва ње (стал но и при вре ме но),

2) раз вој ни по тен ци ја ли:

- при род ни (зе мљи шта, шу ме, во де и дру го),

- ан тро по ге ни по тен ци ја ла,

3) из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра:

- стам бе ног фон да,

- си сте ма и функ ци ја на се ља,

- под руч ја од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку,

- при вре де,

- не при вре де,

- ин фра стук ту ре,

4) за шти ће ни пр о сто ри:

- при род ни,

- ан тро по ге но ври јед ни пр о сто ри,

5) из гра ђе ност и функ ци о ни са ње пр о сто ра:

- орга ни за ци ја пр о сто ра,

- ко ри шће ње,

- уре ђе ње,

- одр жи вост и

- дру го.

Све те мат ске кар те из тач ке в), ко је има ју зна чај не еле -
мен те но вог раз во ја по зна ча ју, али и по те ри то ри јал ном
об у хва ту слу же за из ра ду син те зне кар те пла ни ра ног рје -
ше ња, од но сно Пла на.

Кар те ста ња из ра ђу ју се за све те ме у скла ду са тач ком
в). За сва ку те му мо же се из ра ди ти ви ше ка ра та (ана ли тич -
ке кар те ста ња). Кар те ста ња чи не са став ни дио до ку мен -
та ци о ног осно ва Пла на.

Кар те пла ни ра ног рје ше ња из ра ђу ју се за све те ме у
скла ду са тач ком в). За сва ку те му мо же се из ра ди ти ви ше
ка ра та. Све кар те пла ни ра ног рје ше ња чи не са став ни дио
Пр о стор ног пла на под руч ја по себ не на мје не.

Ако су Пла ном об у хва ће на зе мљи шта ко ја, у скла ду са
по себ ним пр о пи си ма, пред ста вља ју ре сурс (по љо при вред -
на, шум ска и дру га зе мљи шта), гра фич ки дио са др жи и
кар ту оста лих зе мљи шта за раз вој. На тим зе мљи шти ма
Пла ном ће се од ре ди ти основ на на мје на и ком па ти бил не
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на мје не у скла ду са кла си фи ка ци јом тих зе мљи шта (бо ни -
тет не кла се и дру го) од ре ђе них по себ ним за ко ни ма и у
скла ду са по себ ним пр о пи сом о кла си фи ка ци ји дје лат но -
сти, ако се у по ступ ку из ра де Пла на утвр ди да не угро жа -
ва ју из вор ност и при род ну рав но те жу биљ ног и жи во тињ -
ског сви је та, при род них ста ни шта, те хи дро граф ске, ге о -
мор фо ло шке, ге о ло шке, кул тур не и пеј за жне ври јед но сти
под руч ја и ако у фа за ма из ра де Пла на ни је утвр ђен при о -
ри тет из град ње обје ка та ко ји су у функ ци ји за шти те, уна -
пре ђи ва ња и пре зен та ци је при род них и кул тур но-исто риј -
ских до ба ра на ци о нал ног пар ка.

На зе мљи шти ма за раз вој Пла ном се од ре ђу је гра ђе ње
обје ка та:

а) ко ји су у функ ци ји основ них и ком па ти бил них на -
мје на,

б) ин ди ви ду ал них стам бе них и по моћ них обје ка та
аутох то ног ста нов ни штва и

в) јав не ин фра струк ту ре (са о бра ћај на, хи дро тех нич ка,
енер гет ска, те ле ко му ни ка ци о на и ин фор ма ци о на) ако при -
род ни усло ви и ста ње на те ре ну не омо гу ћа ва ју дру га чи је
рје ше ње, осим ма ги страл них и ре ги о нал них ин фра струк -
ту ра.

За гра ђе ње обје ка та на зе мљи шти ма за раз вој Пла ном
се фор ми ра ми ни мал на гра ђе вин ска пар це ла за ко ју се вр -
ши пре тва ра ње ка те го ри зо ва ног зе мљи шта у гра ђе вин ско у
скла ду са по себ ним пр о пи си ма.

Објек ти ко ји се гра де на зе мљи шти ма за раз вој мо гу се
гра ди ти са мо под усло вом да не за га ђу ју зе мљи ште и ва -
здух, не по гор ша ва ју ква ли тет во да и не ми је ња ју њи хо ву
ко ли чи ну.

Ако се Пла ном пред ви ђа из град ња енер гет ских обје ка -
та, за ко је је пр о гла шен јав ни ин те рес, а уз прет ход ну са -
гла сност Вла де, по треб но је прет ход но утвр ди ти нај по вољ -
ни је ло ка ци је за из град њу та квих обје ка та, а на кон спро ве -
де них де таљ них ана ли за.

Ако се Пла ном пред ви ђа из град ња ви ше енер гет ских
обје ка та на истом во до то ку или на раз ли чи тим ло ка ци ја ма
у на ци о нал ном пар ку, по треб но је утвр ди ти ку му ла тив ни
ути цај тих обје ка та на жи вот ну сре ди ну.

5. ИН ФОР МА ЦИ О НО-ДО КУ МЕН ТА ЦИ О НИ ОСНО В

Ми ни стар ство за пр о стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју као, но си лац при пре ме Пла на, но си о цу из ра де
ће до ста ви ти сву до ступ ну до ку мен та ци ју у скла ду са од -
ред ба ма За ко на о пр о стор ном уре ђе њу и гра ђе њу (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 55/10).

2249

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 3. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11) и чла на 33. За ко на о уре ђе -
њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 55/10), На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Три на е стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем бра 2011.
го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

О ИМЕ НО ВА ЊУ СА ВЈЕ ТА ПЛА НА ЗА ПРА ЋЕ ЊЕ 
ИЗ МЈЕ НА И ДО ПУ НА ПРО СТОР НОГ ПЛА НА 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ДО 2015. ГО ДИ НЕ

I

Име ну је се Са вјет пла на за пра ће ње из мје на и до пу на
Про стор ног пла на Ре пу бли ке Срп ске до 2015. го ди не (у да -
љем тек сту: Са вјет пла на).

II

У Са вјет пла на име ну ју се:

1. Сре брен ка Го лић, пред сјед ник - ми ни стар за про -
стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

2. Дра ган Јеф тић, за мје ник пред сјед ни ка - по моћ ник
ми ни стра за про стор но пла ни ра ње,

3. Ми ла дин Га ћа но вић, члан - по моћ ник ми ни стра за
гра ђе ви нар ство,

4. Свје тла на Ра ду син, члан - по моћ ник ми ни стра за за -
шти ту жи вот не сре ди не,

5. Зо ран Те гел ти ја, члан - ми ни стар фи нан си ја,

6. Жељ ко Ко ва че вић, члан - ми ни стар ин ду стри је, енер -
ге ти ке и ру дар ства,

7. Леј ла Ре шић, члан - ми ни стар упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве,

8. Не дељ ко Чу бри ло вић, члан - ми ни стар са о бра ћа ја и
ве за,

9. Ми ро слав Ми ло ва но вић, члан - ми ни стар по љо при -
вре де, шу мар ства и во до при вре де,

10. Бор ко Ђу рић, члан - пред сјед ник При вред не ко мо -
ре Ре пу бли ке Срп ске,

11. Хан ка Му шин бе го вић, члан - по моћ ник ми ни стра у
Ми ни стар ству про стор ног уре ђе ња Фе де ра ци је БиХ,

12. Ти хо мир Гли го рић, члан - ди рек тор Ре пу блич ке
упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве,

13. проф. др Ми лен ко Стан ко вић, члан - де кан Ар хи -
тек тон ско-гра ђе вин ског фа кул те та,

14. Дра го љуб Да ви до вић, члан - пред сјед ник Са ве за
оп шти на и гра до ва Ре пу бли ке Срп ске,

15. Вин ко Ра до ва но вић, члан - гра до на чел ник гра да
Ис точ но Са ра је во,

16. про фе сор Рај ко Гња то, члан - де кан При род но-ма -
те ма тич ког фа кул те та,

17. Го ран Ми ло је вић, члан - ди рек тор Ре пу блич ког за -
во да за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род ног на сље -
ђа,

18. Рад ми ла Чич ко вић, члан - ди рек тор Ре пу блич ког за -
во да за ста ти сти ку,

19. мр Игор Ра до ји чић, члан - пред сјед ник На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске,

20. Спо мен ка Сте ва но вић, члан - пред сјед ник Клу ба
ДНС,

21. Жељ ко Мир ја нић, члан - пред сјед ник Клу ба СНСД,

22. Ву ко та Го ве да ри ца, члан - пред сјед ник Клу ба СДС,

23. Зо ран Ђе рић, члан - пред сјед ник Клу ба ПДП,

24. Се над Бра тић, члан - по сла ник Клуба СДА и

25. Ми ро слав Га врић, члан - гра до на чел ник Ди стрик та
Брч ко.

III

Са вјет пла на пра ти из ра ду из мје не и до пу не Про стор -
ног пла на Ре пу бли ке Срп ске до 2015. го ди не, те пра ти во -
ђе ње јав не рас пра ве и уса гла ша ва ње ста во ва и ин те ре са то -
ком из ра де овог до ку мен та про стор ног уре ђе ња, за у зи ма
стручнe ставовe пре ма пи та њи ма оп штег, при вред ног и
про стор ног раз во ја Ре пу бли ке Срп ске, за у зи ма струч не
ста во ве у по гле ду ра ци о нал но сти и ква ли те та пред ло же -
них план ских рје ше ња, те вр ши и дру ге по сло ве у скла ду
са чла ном 33. став 2. За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 55/10).

IV

Oва од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1890/11 Предсједник
29. но вем бра 2011. године Народне скуп шти не,
Ба ња Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2250

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
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(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Из вје шта ја о им пле мен та ци ји Стра те ги је
раз во ја по ро ди це у Ре пу бли ци Срп ској, у пе ри о ду 2009-
2014. го ди не, за пе ри од 1. ок то бар 2010. - 1. ок то бар 2011.
го ди не, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Три на е -
стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем бра 2011. го ди не, до ни је -
ла је  с љ е  д е  ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Из вје -

штај о им пле мен та ци ји Стра те ги је раз во ја по ро ди це у Ре -
пу бли ци Срп ској, у пе ри о ду 2009-2014. го ди не, за пе ри од
1. ок то бар 2010. - 1. ок то бар 2011. го ди не.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1883/11 Предсједник
29. но вем бра 2011. године Народне скуп шти не,
Ба ња Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2251

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11) и чла -
на 15. став 1. тач ка г) За ко на о спре ча ва њу су ко ба ин те ре -
са у ор га ни ма вла сти Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 73/08), а на кон раз ма тра ња
Го ди шњег из вје шта ја Ре пу блич ке ко ми си је за утвр ђи ва ње
су ко ба ин те ре са у ор га ни ма вла сти Ре пу бли ке Срп ске за
2010. го ди ну, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на
Три на е стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем бра 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Го ди -

шњи из вје штај Ре пу блич ке ко ми си је за утвр ђи ва ње су ко ба
ин те ре са у ор га ни ма вла сти Ре пу бли ке Срп ске за 2010. го -
ди ну.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1884/11 Предсједник
29. но вем бра 2011. године Народне скуп шти не,
Ба ња Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2252

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број: 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Го ди шњег из вје шта ја Ко ми си је за жал бе за
2009. и 2010. го ди ну, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Три на е стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем бра 2011.
го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Го ди -

шњи из вје штај Ко ми си је за жал бе за 2009. и 2010. го ди ну.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1885/11 Предсједник
29. но вем бра 2011. године Народне скуп шти не,
Ба ња Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2253

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Ин фор ма ци је о спро во ђе њу Омла дин ске

по ли ти ке Ре пу бли ке Срп ске за пе ри од 1. октобар 2010. го -
ди не - 1. октобар 2011. го ди не, На род на скуп шти на Ре пу -
бли ке Срп ске, на Три на е стој сјед ни ци, одр жа ној 29. но вем -
бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Ин -

фор ма ци ју о спро во ђе њу Омла дин ске по ли ти ке Ре пу бли ке
Срп ске за пе ри од 1. октобар 2010. го ди не - 1. октобар 2011.
го ди не.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1886/11 Предсједник
29. но вем бра 2011. године Народне скуп шти не,
Ба ња Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2254

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка и) и чла на 22. За ко на
о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 8. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

О УСЛО ВИ МА ЗА ОСНИ ВА ЊЕ И РАД 
ПРЕД СТАВ НИ ШТА ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

У ИНО СТРАН СТВУ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овом уред бом про пи су ју се на чин осни ва ња, дје ло круг
по сло ва, ру ко во ђе ње, фи нан си ра ње, ор га ни за ци ја, рад и
пре ста нак ра да пред став ни шта ва Ре пу бли ке Срп ске у ино -
стран ству (у да љем тек сту: пред став ни штво).

Члан 2.

(1) Пред став ни штво има ста тус прав ног ли ца и не про -
фит на је оpганизација, ко ју осни ва Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске (у да љем тек сту: Вла да), ра ди оба вља ња по сло ва од ин -
те ре са за Ре пу бли ку Срп ску.

(2) Прав ни ста тус пред став ни штва уре ђу је се у скла ду
са про пи си ма др жа ве у ко јој се осни ва пред став ни штво (у
да љем тек сту: др жа ва сје ди шта).

II - ОСНИ ВА ЊЕ И ДЈЕ ЛО КРУГ ПО СЛО ВА 
ПРЕД СТАВ НИ ШТВА

Члан 3.

(1) Вла да до но си од лу ку о осни ва њу пред став ни штва у
ино стран ству, на осно ву дру штве но-еко ном ске оправ да но -
сти осни ва ња пред став ни штва у др жа ви сје ди шта и уз
прет ход но при ба вље но ми шље ње пред сјед ни ка Ре пу бли ке
Срп ске.

(2) Од лу ка из ста ва 1. овог чла на са др жи: на зив, сје ди -
ште, по сло ве ко је пред став ни штво оба вља, на чин обез бје -
ђе ња сред ста ва за осни ва ње и по че так ра да пред став ни -
штва и дру ге по дат ке ко ји су по треб ни да би се пред став -
ни штво ре ги стро ва ло у др жа ви сје ди шта.

Члан 4.

Пред став ни штво се осни ва ра ди оба вља ња по сло ва за
по тре бе Ре пу бли ке Срп ске у обла сти при вред не, на уч но -
тех нич ке, кул тур не, про свјет не, со ци јал не, ин фор ма тив не,
спорт ске и дру ге са рад ње са су бјек ти ма у ино стран ству.

Члан 5.

Пред став ни штво оба вља по сло ве за по тре бе Ре пу бли ке
Срп ске у обла сти ма из чла на 4. ове уред бе, ко ји се од но се
на:

а) раз вој и уна пре ђи ва ње са рад ње са при вред ним су -
бјек ти ма Ре пу бли ке Срп ске и др жа ве сје ди шта,

б) про мо ци ју при вред них по тен ци ја ла и под сти ца ње
ула га ња у при вре ду Ре пу бли ке Срп ске,
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в) ор га ни за ци ју кон фе рен ци ја, се ми на ра, по слов них
фо ру ма и про мо тив них ску по ва у др жа ви сје ди шта, ра ди
под сти ца ња из во за ро бе и услу га из Ре пу бли ке Срп ске,

г) под сти ца ње за јед нич ких раз вој них про је ка та и про -
гра ма из ме ђу при вред ни ка и дру гих прав них ли ца у Ре пу -
бли ци Срп ској и др жа ви сје ди шта, ко ји су за сно ва ни на
прин ци пи ма парт нер ства и ко о пе ра ци је,

д) ус по ста вља ње и ко ор ди на ци ју уна пре ђи ва ња са рад -
ње у обла сти ма на уч но тех нич ких од но са из ме ђу Ре пу бли -
ке Срп ске и др жа ве сје ди шта,

ђ) пре зен та ци ју кул тур не ба шти не и са вре ме ног кул -
тур ног ства ра ла штва Ре пу бли ке Срп ске,

е) про мо ци ју спор та Ре пу бли ке Срп ске, пра ће ње и уна -
пре ђи ва ње ста ња у тој обла сти и

ж) дру ге по сло ве у ин те ре су и за по тре бе Ре пу бли ке
Срп ске, у скла ду са ње ним устав ним над ле жно сти ма.

Члан 6.

(1) У оба вља њу сво јих по сло ва пред став ни штво оства -
ру је по треб ну са рад њу са ди пло мат ским, од но сно кон зу -
лар ним пред став ни штви ма Бо сне и Хер це го ви не у др жа ви
сје ди шта.

(2) Пред став ни штво по по тре би са ра ђу је са асо ци ја ци -
ја ма и удру же њи ма Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го -
ви не у др жа ви сје ди шта.

III - РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ И ОД ГО ВОР НОСТ ЗА РАД 
ПРЕД СТАВ НИ ШТВА

Члан 7.

(1) Пред став ни штвом ру ко во ди шеф, ко ји је од го во ран
за за ко ни тост ра да пред став ни штва.

(2) Шеф пред став ни штва, за свој рад и рад пред став ни -
штва, од го во ран је пред сјед ни ку Ре пу бли ке Срп ске, Вла ди
и Ми ни стар ству за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад -
њу (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Члан 8.

(1) Ше фа пред став ни штва по ста вља пред сјед ник Ре пу -
бли ке Срп ске, на пе ри од од че ти ри го ди не, на при је длог
Вла де.

(2) Шеф пред став ни штва по ста вља се  из ре да ис так ну -
тих при вред них, кул тур них, спорт ских и на уч них рад ни ка
или ли ца за по сле них у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, јав -
ним уста но ва ма и слу жба ма, ко ји има ју ви со ке мо рал не и
струч не ква ли те те и ко ји су до бри по зна ва о ци при вред них
и кул тур них при ли ка у др жа ви сје ди шта.

Члан 9.

Шеф пред став ни штва ду жан је да чу ва углед Ре пу бли -
ке Срп ске и ње них ин сти ту ци ја, као и углед дру гих стра -
них прав них и фи зич ких ли ца са ко ји ма по слу је или са ра -
ђу је.

Члан 10.

По вре дом угле да, у сми слу чла на 9. ове уред бе, сма тра
се сва ко по сту па ње су прот но про то ко ли ма ин сти ту ци ја Ре -
пу бли ке Срп ске, исту па ње у ме ди ји ма су прот но ста во ви ма
ин сти ту ци ја Ре пу бли ке Срп ске, не ло јал но, нео д го вор но и
не мар но по сту па ње у оба вља њу по сло ва пред став ни штва,
као и сва ко дру го по на ша ње про тив но имо вин ским и дру -
гим ин те ре си ма Ре пу бли ке Срп ске, до брим по слов ним
оби ча ји ма, са вје сно сти и по слов ном мо ра лу.

Члан 11.

(1) Функ ци ја ше фа пред став ни штва пре ста је ис те ком
ман да та.

(2) Пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске, на при је длог Вла -
де, мо же опо зва ти ше фа пред став ни штва и при је ис те ка
ман да та у слу ча ју:

а) пре стан ка ра да пред став ни штва,

б) под но ше ња остав ке на функ ци ју ше фа пред став ни -
штва,

в) вр ше ња рад њи ко ји ма се на ру ша ва ју ин те ре си Ре пу -
бли ке Срп ске и ње них ин сти ту ци ја,

г) не по сти за ња за до во ља ва ју ћих ре зул та та у ра ду пред -
став ни штва,

д) не из вр ша ва ња пла на и про гра ма ра да,

ђ) зло у по тре бе и пре ко ра че ња овла шће ња,

е) из вр ше ња кри вич ног дје ла,

ж) не на мјен ског и не ра ци о нал ног ко ри шће ња сред ста -
ва,

з) оба вља ња дје лат но сти ко је ни су у над ле жно сти
пред став ни штва,

и) по вре да угле да Ре пу бли ке Срп ске и ње них ин сти ту -
ци ја, про пи са них чла ном 10. ове уред бе,

ј) по вре де слу жбе не тај не пред став ни штва и

к) у дру гим оправ да ним слу ча је ви ма.

Члан 12.

(1) По пре стан ку функ ци је ше фа пред став ни штва, при -
мо пре да ја ду жно сти вр ши се ко ми сиј ски.

(2) На при је длог ми ни стра за еко ном ске од но се и ре ги -
о нал ну са рад њу (у да љем тек сту: ми ни стар), Вла да име ну -
је чла но ве ко ми си је за при мо пре да ју ду жно сти ше фа пред -
став ни штва.

(3) При мо пре да ја из ста ва 1. овог чла на вр ши се у сје -
ди шту пред став ни штва, ако од лу ком Вла де ни је дру га чи је
од ре ђе но.

IV - ФИ НАН СИ РА ЊЕ РА ДА ПРЕД СТАВ НИ ШТВА

Члан 13.

(1) Сред ства за фи нан си ра ње ра да пред став ни штва
обез бје ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке Срп ске, од но сно у окви -
ру бу џет ских сред ста ва ста вље них на рас по ла га ње Ми ни -
стар ству, за сва ку фи скал ну го ди ну, у скла ду са про пи си ма
о из вр ше њу бyџе та Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Сред ства из ста ва 1. овог чла на до зна ча ва ју се на ра -
чун пред став ни штва у др жа ви сје ди шта.

(3) Одо бре ње бу џет ских сред ста ва пред став ни штву вр -
ши се квар тал но, на осно ву од лу ке Вла де, а њи хо ва до зна -
ка вр ши се мје сеч но у скла ду са при ли вом сред ста ва у бу -
џе ту Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 14.

(1) Фи нан сиј ским пла ном пред став ни штва утвр ђу ју се
сред ства за пла те и дру га при ма ња ше фа пред став ни штва
и за по сле них у пред став ни штву, ма те ри јал не тро шко ве,
до при но се, по ре зе, на кна де и оста ле по тре бе, у окви ру
одо бре них бу џет ских сред ста ва.

(2) Од лу ку о ви си ни осно ви ца за об ра чун пла та у пред -
став ни штву до но си Вла да, на при је длог Ми ни стар ства.

(3) Шеф пред став ни штва, уз прет ход ну са гла сност ми -
ни стра, до но си пра вил ник ко јим се уре ђу ју ко е фи ци јен ти
за об ра чун пла та, ви си на пла те и дру гих лич них при ма ња
за ше фа и за по сле не у пред став ни штву, као и њи хо ва ис -
пла та.

(4) Пра вил ник из ста ва 3. овог чла на мо ра би ти у скла -
ду са Пра вил ни ком о усло ви ма и на чи ну ко ри шће ња бу џет -
ских сред ста ва за фи нан си ра ње ра да пред став ни шта ва Ре -
пу бли ке Срп ске у ино стран ству (у да љем тек сту: Пра вил -
ник), ко ји до но си ми ни стар.

Члан 15.

Шеф пред став ни штва ду жан је да обез би је ди за ко ни то
во ђе ње по слов них књи га пред став ни штва у др жа ви сје ди -
шта и да Ми ни стар ству под но си из вје шта је о ра ду и по -
сло ва њу пред став ни штва уз ре ле вант ну до ку мен та ци ју, у
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ова област.
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V - УТВР ЂИ ВА ЊЕ ПЛА НА И ПРО ГРА МА РА ДА И 
ФИ НАН СИЈ СКОГ ПЛА НА ПРЕД СТАВ НИ ШТВА

Члан 16.

Ми ни стар до но си упут ство за из ра ду про гра ма и пла на
ра да и фи нан сиј ског пла на пред став ни шта ва за на ред ну
ка лен дар ску го ди ну до 30. но вем бра те ку ће го ди не, о че му
ин фор ми ше Вла ду.

Члан 17.

(1) У скла ду са упут ством из чла на 16. ове уред бе, шеф
пред став ни штва из ра ђу је при је длог пла на и про гра ма ра да
и фи нан сиј ског пла на пред став ни штва за на ред ну ка лен -
дар ску го ди ну и до ста вља их Ми ни стар ству, у ро ку про пи -
са ном Пра вил ни ком из чла на 14. став 4. ове уред бе.

(2) При је длог ак та из ста ва 1. овог чла на шеф пред став -
ни штва из ра ђу је на осно ву ана ли зе укуп ног ста ња у др жа -
ви сје ди шта, оцје не мо гућ но сти за про ши ре ње из во зне и
уво зне са рад ње, по ве ћа ња стра них ула га ња фи зич ких и
прав них ли ца из др жа ве сје ди шта у Ре пу бли ку Срп ску, као
и свих дру гих ини ци ја ти ва и по тен ци јал них мо гућ но сти
са рад ње у ре а ли за ци ји за јед нич ких про је ка та.

(3) Ми ни стар ство при је дло ге из ста ва 1. овог чла на
упу ћу је Вла ди на раз ма тра ње и усва ја ње.

Члан 18.

(1) Ми ни стар ство оба вје шта ва сва пред став ни штва о
усво је ним при је дло зи ма из чла на 17. ове уред бе, у ро ку од
15 да на од да на њи хо вог усва ја ња, ра ди бла го вре ме не при -
пре ме спро во ђе ња пла ни ра них по сло ва.

(2) Шеф пред став ни штва од го во ран је за ре а ли за ци ју
про гра ма ра да и фи нан сиј ског пла на пред став ни штва.

VI - КОН ТРО ЛА И ПРА ЋЕ ЊЕ ПО СЛО ВА ЊА 
ПРЕД СТАВ НИ ШТВА

Члан 19.

(1) За фи нан сиј ско по сло ва ње и на мјен ско ко ри шће ње
сред ста ва у пред став ни штву шеф пред став ни штва је од го -
во ран Вла ди и Ми ни стар ству.

(2) Ми ни стар ство пра ти рад пред став ни штва кроз по -
лу го ди шњи и го ди шњи из вје штај о ра ду и мје сеч ни фи нан -
сиј ски из вје штај о по сло ва њу, ко је му пред став ни штво до -
ста вља у ро ко ви ма про пи са ним Пра вил ни ком из чла на 14.
став 4. ове уред бе.

Члан 20.

(1) Ми ни стар ство фи нан си ја, нај ма ње јед ном го ди шње,
вр ши ин тер ну кон тро лу на мјен ског ко ри шће ња сред ста ва
за фи нан си ра ње ра да пред став ни штва.

(2) Вла да мо же да на ло жи ван ред ну кон тро лу ра да и
по сло ва ња пред став ни штва, ко ју вр ши ко ми си ја име но ва -
на ак том Вла де, на при је длог ми ни стра.

VII - РАД НИ ОД НО СИ ЗА ПО СЛЕ НИХ У 
ПРЕД СТАВ НИ ШТВУ

Члан 21.

(1) За по сле ни у пред став ни штву је сва ко ли це ко је за -
сну је рад ни од нос у пред став ни штву, као и лицe којe будe
упућенo на рад y пред став ни штво, укљу чу ју ћи и ше фа
пред став ни штва.

(2) Ли це по ста вље но за ше фа пред став ни штва мо же да
за кљу чи са Ми ни стар ством уго вор о ра ду на од ре ђе но ври -
је ме или дру ги од го ва ра ју ћи уго вор у скла ду са оп штим
про пи си ма о ра ду, на пе ри од до ис те ка функ ци је ше фа
пред став ни штва на ко ју је по ста вље но.

(3) Шеф пред став ни штва и оста ли за по сле ни у пред -
став ни штву не ма ју ста тус др жав ног слу жбе ни ка.

Члан 22.

(1) По пу ња ва ње рад них мје ста у пред став ни штву вр ши
се пре ма пра вил ни ку о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте -
ма ти за ци ји рад них мје ста у пред став ни штву.

(2) Пра вил ник из ста ва 1. овог чла на до но си шеф пред -
став ни штва, уз прет ход ну са гла сност ми ни стра.

VI II - ПРЕ СТА НАК РА ДА ПРЕД СТАВ НИ ШТВА

Члан 23.

(1) Пред став ни штво пре ста је да ра ди ако се утвр ди да
не по сто ји еко ном ска оправ да ност или дру ги раз ло зи за
ње го во по сто ја ње у др жа ви сје ди шта.

(2) Од лу ку о пре стан ку ра да пред став ни штва до но си
Вла да, на при је длог Ми ни стар ства, уз прет ход но при ба -
вље но ми шље ње или на осно ву ини ци ја ти ве пред сјед ни ка
Ре пу бли ке Срп ске.

(3) По пре стан ку ра да пред став ни штва, Вла да име ну је
ко ми си ју о при мо пре да ји ду жно сти ше фа пред став ни штва,
у скла ду са од ред ба ма чла на 12. ове уред бе.

IX - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24.

(1) Ми ни стар ће до ни је ти пра вил ник из чла на 14. став
4. у ро ку од осам да на од да на сту па ња на сна гу ове уред -
бе.

(2) Шеф пред став ни штва ће до ни је ти пра вил ни ке из
чла на 14. став 3. и чла на 22. у ро ку од 30 да на од да на сту -
па ња на сна гу ове уред бе.

(3) До до но ше ња ака та из ст. 1. и 2. овог чла на при мје -
њу ју се ак ти Вла де и ми ни стра ко ји су ва жи ли до да на сту -
па ња на сна гу ове уред бе.

Члан 25.

Сту па њем на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба
о усло ви ма за фор ми ра ње и рад пред став ни шта ва Ре пу бли -
ке Срп ске у ино стран ству (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 45/08 и 68/10).

Члан 26.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2756/11 Предсједник
8. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 36. став 3. За ко на о ма тич ним књи га -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 111/09) и
чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

O ИЗ МЈЕ НИ УРЕД БЕ О НА ЧИ НУ КО РИ ШЋЕ ЊА 
ПО ДА ТА КА ИЗ ЦЕН ТРАЛ НЕ БА ЗЕ ДРУ ГОГ 

ПРИ МЈЕР КА МА ТИЧ НИХ КЊИ ГА

Члан 1.

У Уред би о на чи ну ко ри шће ња по да та ка из Цен трал не
ба зе дру гог при мјер ка ма тич них књи га (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/11) у чла ну 11. став 1. ми -
је ња се и гла си:

“(1) Ми ни стар упра ве и ло кал не са мо у пра ве ће на
прије длог Сек то ра, а у скла ду са За ко ном, до ни је ти пра -
вил ник ко јим ће про пи са ти тех нич ка и опе ра тив на пра ви -
ла за шти те по да та ка, при сту па по да ци ма и ко ри шће њу по -
да та ка.”.

Члан 2.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2744/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 12. став 1. За ко на о роб ним ре зер ва ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 109/11), чла -
на 2. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и 78/11), члана 180. За ко на о
при вред ним дру штви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 127/08 и 58/09) и чла на 43. став 3. За ко на о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ОСНИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА “РОБ НЕ РЕ ЗЕР ВЕ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ”

I

Овом од лу ком вр ши се осни ва ње Јав ног пред у зе ћа
“Роб не ре зер ве Ре пу бли ке Срп ске” (у да љем тек сту: Јав но
пред у зе ће).

II

Јав но пред у зе ће из чла на 1. ове од лу ке осни ва се као
јед но чла но, за тво ре но ак ци о нар ско дру штво у 100% вла -
сни штву Ре пу бли ке Срп ске.

III

Јав но пред у зе ће у по сло ва њу ко ри сти пу но по слов но
име или скра ће но по слов но име.

Пу но по слов но име гла си: Јав но пред у зе ће “Роб не ре -
зер ве Ре пу бли ке Срп ске” а.д. Ба ња Лу ка.

Скра ће но по слов но име гла си: ЈП “Роб не ре зер ве” а.д.

Сје ди ште Пред у зе ћа је у Ба њој Лу ци, Ули ца Ни ко ле
Па ши ћа бр. 46.

IV

Јав но пред у зе ће оба вља сље де ће дје лат но сти:

01.41 Уз гој кра ва за про из вод њу мли је ка,

10.61 Про из вод ња млин ских про из во да,

45.11 Тр го ви на ауто мо би ли ма и мо тор ним во зи ли ма
ла ке ка те го ри је,

45.19 Тр го ви на оста лим мо тор ним во зи ли ма,

46.23 Тр го ви на на ве ли ко жи вим жи во ти ња ма,

46.3 Тр го ви на на ве ли ко хра ном, пи ћи ма и ду ва ном,

46.39 Не спе ци ја ли зо ва на тр го ви на на ве ли ко хра ном,
пи ћи ма и ду ва ном,

46.4 Тр го ви на на ве ли ко про из во ди ма за до ма ћин ство,

46.48 Тр го ви на на ве ли ко са то ви ма и на ки том,

46.52 Тр го ви на на ве ли ко елек трон ским и те ле ко му ни -
ка ци о ним ди је ло ви ма и опре мом,

46.6 Тр го ви на на ве ли ко оста лим ма ши на ма, опре мом
и при бо ром,

46.62 Тр го ви на на ве ли ко алат ним ма ши на ма,

46.69 Тр го ви на на ве ли ко оста лим ма ши на ма и опре -
мом,

46.71 Тр го ви на на ве ли ко чвр стим, теч ним и га со ви тим
го ри ви ма и слич ним про из во ди ма,

46.73 Тр го ви на на ве ли ко др ве том, гра ђе вин ским ма те -
ри ја лом и са ни тар ном опре мом,

46.77 Тр го ви на на ве ли ко от па дом и оста ци ма,

47.19 Оста ла тр го ви на на ма ло у не спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма,

47.21 Тр го ви на на ма ло во ћем и по вр ћем у спе ци ја ли -
зо ва ним про дав ни ца ма,

47.22 Тр го ви на на ма ло ме сом и про из во ди ма од ме са у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма,

47.29 Оста ла тр го ви на на ма ло пре храм бе ним про из во -
ди ма у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма,

47.30 Тр го ви на на ма ло мо тор ним го ри ви ма у спе ци ја -
ли зо ва ним про дав ни ца ма,

47.43 Тр го ви на на ма ло аудио и ви део-опре мом у спе -
ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма,

47.77 Тр го ви на на ма ло са то ви ма и на ки том у спе ци ја -
ли зо ва ним про дав ни ца ма,

47.78 Оста ла тр го ви на на ма ло но вом ро бом у спе ци ја -
ли зо ва ним про дав ни ца ма,

47.79 Тр го ви на на ма ло по лов ном ро бом у спе ци ја ли зо -
ва ним про дав ни ца ма,

52.10 Скла ди ште ње ро бе,

52.24 Пре то вар те ре та,

66.11 По сло ва ње фи нан сиј ског тр жи шта,

68.10 Ку по ви на и про да ја соп стве них не крет ни на,

68.20 Из најм љи ва ње и по сло ва ње соп стве ним не крет -
ни на ма или не крет ни на ма узе тим у за куп (ли зинг).

Спољ но тр го вин ски про мет је у окви ру ре ги стро ва не
дје лат но сти.

Јав но пред у зе ће мо же без упи са у суд ски ре ги стар да
оба вља и дру ге дје лат но сти ко је слу же дје лат но сти упи са -
ној у ре ги стар, а ко је се уоби ча је но оба вља ју уз те дје лат -
но сти у ма њем оби му или при вре ме но.

V

Јав но пред у зе ће “Роб не ре зер ве Ре пу бли ке Срп ске” а.д.
Ба ња Лу ка по слу је као за тво ре но ак ци о нар ско дру штво.

Јав но пред у зе ће је прав ни на сљед ник Ре пу блич ке ди -
рек ци је за роб не ре зер ве.

VI

Про цје на укуп не имо ви не и сред ста ва Ре пу блич ке ди -
рек ци је за роб не ре зер ве утвр ди ће се са ста њем на дан 31.
де цем бар 2011. го ди не.

VII

По слов на пи сма и дру ги до ку мен ти Јав ног пред у зе ћа,
укљу чу ју ћи оне у елек трон ској фор ми, ко ји су упу ће ни
тре ћим ли ци ма са др же: по слов но име и прав ну фор му
Пред у зе ћа, сје ди ште, ре ги стар у ко ји је ре ги стро ва но и
број ре ги стра ци је, по слов но име и сје ди ште бан ке код ко је
има ра чун, број ра чу на, као и по ре ски иден ти фи ка ци о ни
број и по дат ке о основ ном ка пи та лу, на зна ку да се ра ди о
јед но чла ном дру штву, бро је ве те ле фо на и факс уре ђа ја, e-
mail адре су и www.адре су, као и дру ге по дат ке ко је утвр ди
ди рек тор.

VI II

Јав но пред у зе ће на сво јим по слов ним про сто ри ја ма ис -
ти че по слов но име и адре су сје ди шта Пред у зе ћа.

IX

Јав но пред у зе ће има пе чат, ко ји је окру глог об ли ка, ве -
ли ки преч ни ка 30 mm и ма ли 20 mm, у чи јем је кон цен -
трич ном кру гу упи са но пу но по слов но име са сје ди штем.

Јав но пред у зе ће има штам биљ, ко ји је пра во у га о ног об -
ли ка и са др жи на зив и по слов но име (фир му), са мје стом
за еви ден ци о ни број и да тум.

X

Јав но пред у зе ће има свој за штит ни знак чи ји об лик, са -
др жај и на чин ко ри шће ња утвр ђу је Над зор ни од бор.

XI

Основ ни ка пи тал Јав ног пред у зе ћа je др жав ни и чи ни
га улог у нов цу, у из но су од 20.000 КМ, ко ји ће би ти упла -
ћен при је при ја ве за ре ги стра ци ју.

Ка пи тал из ста ва 1. овог чла на по дије љен је у 20.000
ак ци ја.

Све ак ци је су обич не, гла се на име и има ју но ми нал ну
ври јед ност 1.00 КМ.
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Основ ни ка пи тал чи ни и улог у ства ри ма, ко је чи не
сред ства Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве ис ка за на
у би лан су ста ња и утвр ђе на по пи сом са чи ње ним 31. де цем -
бра 2011. го ди не.

XII

Јав но пред у зе ће од го ва ра за оба ве зе цје ло куп ном сво -
јом имо ви ном.

XI II

Ор га ни Пред у зе ћа су:

- Скуп шти на,

- Над зор ни од бор,

- ди рек тор.

XIV

По сло ве из над ле жно сти Скуп шти не Јав ног пред у зе ћа
оба вља Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да).

XV

Скуп шти на Јав ног пред у зе ћа ће име но ва ти чла но ве
над зор ног од бо ра, у скла ду са За ко ном о јав ним пред у зе -
ћи ма и За ко ном о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име -
но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске.

Скуп шти на ће име но ва ти чла но ве при вре ме ног над -
зор ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа ко ји ће оба вља ти ту функ -
ци ју до окон ча ња про це ду ре име но ва ња пу тем јав ног кон -
кур са.

XVI

Јав но пред у зе ће у уну тра шњем и спољ но тр го вин ском
про ме ту за сту па ди рек тор, без огра ни че ња овла шће ња, у
скла ду са овом од лу ком и за ко ном.

Ди рек тор је од го во ран за уред но во ђе ње по слов них
књи га и уну тра шњи над зор по сло ва ња Пред у зе ћа у скла ду
са за ко ном.

XVII

Јав но пред у зе ће ће ор га ни зо ва ти оба вља ње дје лат но -
сти на на чин ко јим се оси гу ра ва без бјед ност на ра ду, за -
шти та на ра ду и за шти та жи вот не сре ди не у скла ду са за -
ко ном.

XVI II

Јав но пред у зе ће је у оба ве зи да чу ва ак те и до ку мен те
Пред у зе ћа у свом сје ди шту или у дру гим мје сти ма по зна -
тим и до ступ ним осни ва чу Пред у зе ћа.

XIX

Јав но пред у зе ће во ди по слов не књи ге и са ста вља и
под но си ра чу но вод стве не из вје шта је и фи нан сиј ске из вје -
шта је у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство
и ре ви зи ја.

XX

На пи та ња ко ја ни су ре гу ли са на овом од лу ком при мје -
њу ју се од ред бе За ко на о јав ним пред у зе ћи ма, од но сно За -
ко на о при вред ним дру штви ма.

XXI

Тро шко ве осни ва ња Јав ног пред у зе ћа сно си осни вач.

XXII

Вла да ће име но ва ти в.д. ди рек то ра Пред у зе ћа ко ји ће
оба вља ти ту функ ци ју до окон ча ња про це ду ре име но ва ња
пу тем јав ног кон кур са.

XXI II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2749/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2257

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
1/11, 52/11 и 116/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА ЗА КА ПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма
(ор га ни за ци о ни код 1855) на План утро шка сред ста ва за
ка пи тал на ула га ња, за пе ри од 1. јануар - 31. децембар 2011.
го ди не, у укуп ном из но су од 43.000,00 КМ за на бав ку пут -
нич ког мо тор ног во зи ла.

II

На бав ка ће се из вр ши ти на те рет сред ста ва оства ре них
про да јом рас хо до ва них ма те ри јал но-тех нич ких сред ста ва
и вој не опре ме Ре пу блич ке ди рек ци је за про мет на о ру жа -
ња и вој не опре ме, ко ја се на ла зе на ра чу ну по себ них на -
мје на, број: 562-099-00011575-10, код НЛБ Раз вој не бан ке
а.д. Ба ња Лу ка.

III

Про це ду ру на бав ке спро ве шће Ми ни стар ство тр го ви не
и ту ри зма.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
тр го ви не и ту ри зма и Ми ни стар ство фи нан си ја.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2748/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2258

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем -
бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I

Пре но си се пра во вла сни штва над пут нич ким ауто мо -
би лом мар ке шко да ок та виа 1.9 ТДИ, број ша си је
TMBBS21Z78S151123, број мо то ра BJB213250, го ди на
про из вод ње 2008., ре ги стар ских озна ка 115-Ј-783, са Ми -
ни стар ства прав де на Ар хив Ре пу бли ке Срп ске.

II

Пра во вла сни штва над пут нич ким ауто мо би лом из тач -
ке I ове од лу ке пре но си се без на кна де и без огра ни че ња.

III

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
прав де и Ар хив Ре пу бли ке Срп ске.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2733/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011.
го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утвр ђу је се да је од оп штег ин те ре са из град ња при -
ступ не са о бра ћај ни це за Град ско гро бље у на се љу Вр ба ња,
па се у ту свр ху мо же из вр ши ти пот пу на екс про при ја ци ја
не крет ни на озна че них као:

- к.ч. бр. 2611/10 у по вр ши ни од 23 м², упи са на у зк. ул.
бр. 1038 к.о. Вр ба ња 2, као сво ји на Би бић (Бран ка) Ми ли -
во ја са 1/1 ди је ла, а по но вом пре мје ру упи са на у лист не -
по крет но сти бр. 1150 к.о. Вр ба ња 2, на име Би бић (Бран ка)
Ми ли во ја са 1/1 ди је ла;

- к.ч. бр. 2611/11 у по вр ши ни од 10 м², упи са на у зк. ул.
бр. 1042 к.о. Вр ба ња 2, као пра во рас по ла га ња Оп шти не
Ба ња Лу ка са 1/1 ди је ла, при вре ме но пра во коришће ња Би -
лић (Иве) Јел ке са 3/12 ди је ла, Ара ба џић (Иве) Јо си па са
3/12 ди је ла, Ми хај ло вић (Иве) Ане са 3/12 ди је ла и Јо ви -
чић (Ми ло ра да) Бра ти сла ва са 3/12 ди је ла, а по но вом пре -
мје ру упи са на у лист не по крет но сти бр. 1109 к.о. Вр ба ња
2, на име Би лић (Иве) Јел ке са 6/24 ди је ла, Јо ви чић (Ми ло -
ра да) Бра ти сла ва са 6/24 ди је ла, Ми хај ло вић (Иве) Ане са
6/24 ди је ла, По та јац (Ми ло ша) Јан ка са 3/24 ди је ла и По та -
јац (Ни ко ле) Јо ван ке са 3/24 ди је ла;

- к.ч. бр. 2611/12 у по вр ши ни од 73 м², упи са на у зк. ул.
бр. 1041 к.о. Вр ба ња 2, као пра во рас по ла га ња Оп шти не
Ба ња Лу ка са 1/1 ди је ла, при вре ме но пра во коришће ња
Ара ба џић (Иве) Јо си па са 1/1 ди је ла, а по но вом пре мје ру
упи са на у лист не по крет но сти број 1108 к.о. Вр ба ња 2, на
име По та јац (Ми ло ша) Јан ка са ½ ди је ла и По та јац (Ни ко -
ле) Јо ван ке са ½ ди је ла;

- к.ч. бр. 2612/2 у по вр ши ни од 300 м², упи са на у зк. ул.
бр. 529 к.о. Вр ба ња 2, као пра во рас по ла га ња Оп шти не Ба -
ња Лу ка са 1/1 ди је ла, при вре ме но пра во коришће ња Пр ља
(Исме та) Фа ти ме са 5/20 ди је ла, Му ха ре мо вић (Исме та)
Исме те са 5/20 ди је ла, Му ха ре мо вић (Сма ји ла) Му ха ме да
са 1/20 ди је ла, Му ха ре мо вић (Сма ји ла) Су леј ма на са 1/20
ди је ла, Му ја зи но вић (Сма ји ла) Са не ле са 1/20 ди је ла, Му -
ха ре мо вић (Ад на на) За не са 1/20 ди је ла и Му ха ре мо вић
(Сма ји ла) Ир фана са 3/10, а по но вом пре мје ру упи са на у
лист не по крет но сти бр. 558 к.о. Вр ба ња 2, на име Му ха ре -
мо вић (Ад на на) За не са 1/20 ди је ла, Му ха ре мо вић (Исме -
та) Исме та са 5/20 ди је ла, Му ха ре мо вић (Сма ји ла) Ир фа на
са 6/20 ди је ла, Му ха ре мо вић (Сма ји ла) Му ха ме да са 1/20
ди је ла, Му ха ре мо вић (Сма ји ла) Су леј мана са 1/20 ди је ла,
Му ја зи но вић (Сма ји ла) Са не ле са 1/20 ди је ла и Пр ља
(Исмета) Фа ти ме са 5/20 ди је ла;

- к.ч. бр. 2613/1 у по вр ши ни од 1643 м², упи са на у зк.
ул. бр. 1001 к.о. Вр ба ња 2, као пра во рас по ла га ња Оп шти -
не Ба ња Лу ка са 1/1 ди је ла, при вре ме но пра во коришће ња
Ху зеј ро вић (Дер ви ша) Му ке ре ма са 1/1 ди је ла, а по но вом
пре мје ру упи са на у лист не по крет но сти број 1059 к.о. Вр -
ба ња 2, на име Ху зеј ро вић (Дер ви ша) Му ке ре ма са 2/3 ди -
је ла и Ху зеј ро вић (Ра ме) Ер на да са 1/3 ди је ла;

- к.ч. бр. 2614/3 у по вр ши ни од 60 м², упи са на у зк. ул.
бр. 861 к.о. Вр ба ња 2, као пра во рас по ла га ња Оп шти не Ба -
ња Лу ка са 1/1 ди је ла, при вре ме но пра во коришће ња Му -
ха ре мо ви ћ (Дер ви ша) Фи крета са 1/1 ди је ла, а по но вом
пре мје ру упи са на у лист не по крет но сти бр. 909 к.о. Вр ба -
ња 2, на име Му ха ре мо ви ћ (Дер ви ша) Фи кре та са 1/1 ди је -
ла;

- к.ч. бр. 2614/4 у по вр ши ни од 58 м² и к.ч. бр. 2614/5 у
по вр ши ни од 274 м², упи са не у зк. ул. бр. 862 к.о. Вр ба ња
2, као пра во рас по ла га ња Оп шти не Ба ња Лу ка са 1/1 ди је -

ла, а при вре ме но пра во коришће ња Му ха ре мо ви ћ (Дер ви -
ша) Фи крета 2/5 ди је ла, Му ха ре мо вић (Дер ви ша) Ни хада
са 1/5 ди је ла и Ху зеј ро вић (Дер ви ша) Му ке ре ма са 2/5 ди -
је ла, а по но вом пре мје ру упи са не у лист не по крет но сти
број 910 к.о. Вр ба ња 2, на име Ху зеј ро вић (Дер ви ша) Му -
ке ре ма са 2/5 ди је ла, Му ха ре мо ви ћ (Дер ви ша) Фи кре та са
1/5 ди је ла, Му ха ре мо вић (Дер ви ша) Ке ри ма са 1/5 ди је ла и
Му ха ре мо вић (Дер ви ша) Ни ха да са 1/5 ди је ла;

- к.ч. бр. 2615/2 у по вр ши ни од 169 м², упи са на у зк. ул.
бр. 171 к.о. Вр ба ња 2, као пра во рас по ла га ња Оп шти не Ба -
ња Лу ка са 1/1 ди је ла, трај но пра во коришће ња Ер гић (Ста -
но је) Дра ге са ½ ди је ла и Ер гић (Ста но је) Ду шка са ½ ди -
је ла, а по но вом пре мје ру упи са на у лист не по крет но сти
184 к.о. Вр ба ња 2, на име Ер гић (Ста но је) Дра ге са ½ ди је -
ла и Ер гић (Ста но је) Ду шка са ½ ди је ла;

- к.ч. бр. 2617/2 у по вр ши ни од 24 м², упи са на у зк. ул.
бр. 26 к.о. Вр ба ња 2, као пра во рас по ла га ња Оп шти не Ба -
ња Лу ка са 1/1 ди је ла, трај но пра во коришће ња Ба бић
(Цви је) Осто је са 1/1 ди је ла, а по но вом пре мје ру упи са на
у лист не по крет но сти бр. 27 к.о. Вр ба ња 2, на име Ба бић
(Цви је) Осто је са 1/1 ди је ла;

- к.ч. бр. 2618/2 у по вр ши ни од 2 м² и к.ч. 2620/2 у по -
вр ши ни од 156 м², упи са не у зк. ул. бр. 128 к.о. Вр ба ња 2,
као пра во рас по ла га ња Оп шти не Ба ња Лу ка са 1/1 ди је ла,
при вре ме но пра во коришће ња зе мљи шта Да но је вић (Са ве)
Вељ ка са 1/1 ди је ла, а по но вом пре мје ру упи са не у лист
не по крет но сти бр. 138 к.о. Вр ба ња 2, на име Да но је вић
(Са ве) Вељ ка са 1/1 ди је ла.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Град Ба ња Лу ка.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2750/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2260

На осно ву чла на 18. став 2. За ко на о основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и чла на 43. ст. 1. и 3. За ко на о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УСКЛА ЂИ ВА ЊУ АК ТА О ОСНИ ВА ЊУ OСНОВНЕ

ШКО ЛЕ “СВЕ ТИ СА ВА” БИ ЈЕ ЉИ НА

I

Oвом од лу ком вр ши се ускла ђи ва ње осни вач ког ак та
Основ не шко ле “Све ти Са ва” Би је љи на са За ко ном о
основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу, За ко ном о си сте му јав -
них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/07) и За ко ном о кла си фи ка ци ји дје лат но сти и о ре ги -
стру по слов них су бје ка та по дје лат но сти ма у Ре пу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
74/10).

II

Осни вач Јав не уста но ве Основ на шко ла “Све ти Са ва”
Би је љи на је Републикa Српскa.

III

На зив Шко ле је Јав на уста но ва Основ на шко ла “Све ти
Са ва” Би је љи на, а скра ће ни на зив Уста но ве је ЈУ Основ на
шко ла “Све ти Са ва” Би је љи на (у да љем тек сту: Шко ла), са
сје ди штем у Би је љи ни.
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IV

Шко ла је јав на уста но ва ко ја оба вља дје лат ност од оп -
штег дру штве ног ин те ре са, а свој ство прав ног ли ца сти че
упи сом у суд ски ре ги стар код над ле жног су да.

V

У прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма Шко ла исту па у
сво је име и за свој ра чун, а за оба ве зе од го ва ра без огра ни -
че ња, свим сво јим сред стви ма.

VI

Дје лат ност Шко ле je:

85.20 - основ но обра зо ва ње.

VII

Сред ства за рад Шко ле обез бје ђу ју се из:

- бу џе та Ре пу бли ке,

- бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јем под руч -
ју се Шко ла на ла зи и

- дру гих из во ра.

Нов ча на сред ства за рад Шко ле обез бје ђу је осни вач.

VI II

Ор га ни упра вља ња су: Школ ски од бор и ди рек тор.

Школ ски од бор име ну је Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре, на пе ри од од че ти ри го ди не.

Школ ски од бор има се дам чла но ва.

IX

Ди рек тор ру ко во ди Шко лом, пред ста вља и за сту па
Шко лу и од го во ран је за за ко ни тост ра да Шко ле.

Ди рек то ра Шко ле би ра Школ ски од бор, на кон до би ја -
ња са гла сно сти од ми ни стра про свје те и кул ту ре, на пе ри -
од од че ти ри го ди не.

X

Шко ла ће сво ју ор га ни за ци ју и оп ште ак те ускла ди ти
са За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу, За ко ном о
кла си фи ка ци ји дје лат но сти и о ре ги стру је ди ни ца раз вр -
ста ва ња, За ко ном о си сте му јав них слу жби и овом од лу ком
у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке и
извр ши ти про мје не упи са у суд ском ре ги стру код над ле -
жног су да.

XI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2729/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2261

На осно ву чла на 18. став 2. За ко на о основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и чла на 43. ст. 1. и 3. За ко на о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УСКЛА ЂИ ВА ЊУ АК ТА О ОСНИ ВА ЊУ OСНОВНЕ
ШКО ЛЕ “ЗМАЈ ЈО ВА ЈО ВА НО ВИЋ” БА ЊА ЛУ КА

I

Oвом од лу ком вр ши се ускла ђи ва ње осни вач ког ак та
Основ не шко ле “Змај Јо ва Јо ва но вић” Ба ња Лу ка са За ко -
ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу, За ко ном о си сте -
му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 68/07) и За ко ном о кла си фи ка ци ји дје лат но сти и о ре -
ги стру по слов них су бје ка та по дје лат но сти ма у Ре пу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
74/10).

II

Осни вач Јав не уста но ве Основ на шко ла “Змај Јо ва Јо -
ва но вић” Ба ња Лу ка је Републикa Српскa.

III

На зив Шко ле је Јав на уста но ва Основ на шко ла “Змај
Јо ва Јо ва но вић” Ба ња Лу ка, а скра ће ни на зив Уста но ве је
ЈУ Основ на шко ла “Змај Јо ва Јо ва но вић” Ба ња Лу ка (у да -
љем тек сту: Шко ла), са сје ди штем у Ба њој Лу ци.

IV

Шко ла је јав на уста но ва ко ја оба вља дје лат ност од оп -
штег дру штве ног ин те ре са, а свој ство прав ног ли ца сти че
упи сом у суд ски ре ги стар код над ле жног су да.

V

У прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма Шко ла исту па у
сво је име и за свој ра чун, а за оба ве зе од го ва ра без огра ни -
че ња, свим сво јим сред стви ма.

VI

Дје лат ност Шко ле je:

85.20 - основ но обра зо ва ње.

VII

Сред ства за рад Шко ле обез бје ђу ју се из:

- бу џе та Ре пу бли ке,

- бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јем под -
ручју се Шко ла на ла зи и

- дру гих из во ра.

Нов ча на сред ства за рад Шко ле обез бје ђу је осни вач.

VI II

Ор га ни упра вља ња су: Школ ски од бор и ди рек тор.

Школ ски од бор име ну је Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре, на пе ри од од че ти ри го ди не.

Школ ски од бор има се дам чла но ва.

IX

Ди рек тор ру ко во ди Шко лом, пред ста вља и за сту па
Шко лу и од го во ран је за за ко ни тост ра да Шко ле.

Ди рек то ра Шко ле би ра Школ ски од бор, на кон до би ја -
ња са гла сно сти од ми ни стра про свје те и кул ту ре, на пе ри -
од од че ти ри го ди не.

X

Шко ла ће сво ју ор га ни за ци ју и оп ште ак те ускла ди ти са
За ко ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу, За ко ном о кла -
си фи ка ци ји дје лат но сти и о ре ги стру је ди ни ца раз вр ста ва ња,
За ко ном о си сте му јав них слу жби и овом од лу ком у ро ку од
60 да на од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке и из вр ши ти про -
мје не упи са у суд ском ре ги стру код над ле жног су да.

XI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2728/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2262

На осно ву чла на 28. став 5. За ко на о ви со ком обра зо ва -
њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 73/10 и
104/11), чла на 16. став 5. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на
7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 41/03), чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 18. Ста ту та Јав не уста но ве Аген ци ја за акре -
ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске, број:
05/11, од 20. маја 2011. го ди не, Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е
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ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КРИ ТЕ РИ ЈУ МА ЗА ИЗ БОР И 
ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА - ПРЕД СТАВ НИ КА ОСНИ ВА ЧА
У УПРАВ НИ ОД БОР ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ АГЕН ЦИ ЈА ЗА

АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА
РЕПУБЛИКE СРПСКE

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју стан дар ди и кри те ри -
ју ми за из бор и име но ва ње чла но ва - пред став ни ка осни ва -
ча у Управ ни од бор ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со ко -
школ ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске.

Под кри те ри ју ми ма за из бор и име но ва ње из прет ход -
ног ста ва сма тра ју се оп шти и по себ ни усло ви утвр ђе ни
овом од лу ком.

II

Кан ди да ти за функ ци ју у ор га ну из тач ке I ове од лу ке
мо ра ју ис пу ња ва ти сље де ће усло ве.

Оп шти усло ви:

- да су др жа вља ни Ре пу бли ке Срп ске или Бо сне и Хер -
це го ви не,

- да су ста ри ји од 18 го ди на,

- да ни су от пу ште ни из др жав не слу жбе, на би ло ко јем
ни воу у Бо сни и Хер це го ви ни (би ло на ни воу др жа ве или
ен ти те та) као ре зул тат ди сци плин ске мје ре, на би ло ко јем
ни воу вла сти у Ре пу бли ци Срп ској, у пе ри о ду од три го ди -
не при је да на об ја вљи ва ња кон кур са,

- да ни су осу ђи ва ни за кри вич но дје ло, при вред ни пре -
ступ или пре кр шај за по вре ду про пи са о при вред ном или
фи нан сиј ском по сло ва њу ко ји их чи ни не по доб ним за оба -
вља ње ду жно сти у на ве де ном ор га ну,

- да се про тив њих не во ди кри вич ни по сту пак,

- да се на њих не од но си члан IX тач ка 1. Уста ва БиХ и

- да ни су рад ни ци Аген ци је.

По себ ни усло ви:

- ви со ка струч на спре ма,

- по сје до ва ње струч них и про фе си о нал них зна ња из
обла сти ви со ког обра зо ва ња.

III

Чла но ве - пред став ни ке осни ва ча у Управ ни од бор ЈУ
Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва Ре пу -
бли ке Срп ске име ну је Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на при је -
длог ко ми си је за из бор.

IV

Ко ми си ју за из бор име ну је Вла да Ре пу бли ке Срп ске, у
скла ду са за ко ном и овом од лу ком.

Ко ми си ја за из бор са сто ји се од 5 (пет) чла но ва, и то
три (3) из ре да др жав них слу жбе ни ка и два (2) из ре да ли -
ца ко ја по зна ју област ви со ког обра зо ва ња.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2706/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2263

На осно ву чла на 28. став 5. За ко на о ви со ком обра зо ва -
њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 73/10 и
104/11), чла на 16. став 5. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на
7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 41/03), чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли -

ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем -
бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИЗ БОР И
ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА - ПРЕД СТАВ НИ КА ОСНИ ВА ЧА
У УПРАВ НИ ОД БОР ЈУ АГЕН ЦИ ЈА ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ

ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла -
но ва - пред став ни ка осни ва ча у Управ ни од бор ЈУ Аген ци -
ја за акре ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва Ре пу бли ке
Срп ске.

II

Оп шти и по себ ни усло ви и кри те ри ју ми за из бор и
име но ва ње, из тач ке I ове од лу ке, про пи са ни су Од лу ком
Вла де Ре пу бли ке Срп ске о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма за
избор и име но ва ње чла но ва - пред став ни ка осни ва ча у
Управ ни од бор ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со ко школ -
ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске.

У Управ ни од бор ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со ко -
школ ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске Вла да Ре пу бли ке
Срп ске ће име но ва ти че ти ри (4) пред став ни ка осни ва ча и
јед ног (1) пред став ни ка из ре да сту де на та.

Чла но ве Управ ног од бо ра из ре да пред став ни ка осни -
ва ча име ну је и ра зр је ша ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на кон
спро ве де ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је.

Пред став ни ка сту де на та у Управ ни од бор име ну је и ра -
зр је ша ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на при је длог Уни је сту -
де на та Ре пу бли ке Срп ске.

Чла но ви Управ ног од бо ра, пред став ни ци осни ва ча,
име ну ју се на пе ри од од че ти ри (4) го ди не.

Члан Управ ног од бо ра, пред став ник сту де на та, име ну -
ју се на пе ри од од јед не (1) го ди не.

III

Јав ни кон курс из тач ке I об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла -
сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и у днев ном ли сту “Не за ви сне
но ви не”.

Јав ни кон курс оста је отво рен 15 да на од по сљед њег
обја вљи ва ња у гла си лу из прет ход ног ста ва.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при ја ва при спје -
лих на Јав ни кон курс и пред ла га ње ранг-ли сте кан ди да та у
скла ду са утвр ђе ним кри те ри ју ми ма, из вр ши ће Ко ми си ја
за из бор чла но ва Управ ног од бо ра - пред став ни ка осни ва -
ча ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва
Ре пу бли ке Срп ске.

V

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
про свје те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске.

VI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2704/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2264

На осно ву чла на 28. став 2. За ко на о ви со ком обра зо ва -
њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 73/10 и
104/11), чла на 18. За ко на о си сте му јав них слу жби (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на 8. За -
ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 41/03), чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли -
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ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 26. став 1. Ста ту та ЈУ Аген ци ја за акре ди -
та ци ју ви со ко школ ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске, број
05/11, од 20. маја 2011. го ди не, Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КРИ ТЕ РИ ЈУ МА ЗА ИЗ БОР И 

ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА ЈУ АГЕН ЦИ ЈА ЗА 

АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ 

УСТА НО ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРПСКE

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју кри те ри ју ми за из бор
и име но ва ње ди рек то ра ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со -
ко школ ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске.

Под кри те ри ју ми ма за из бор и име но ва ње из прет ход -
ног ста ва сма тра ју се оп шти и по себ ни усло ви утвр ђе ни
овом од лу ком.

II

Кан ди да ти за функ ци ју у ор га ну, из тач ке I ове од лу ке,
мо ра ју ис пу ња ва ти сље де ће усло ве.

Оп шти усло ви:

- да су др жа вља ни Ре пу бли ке Срп ске или Бо сне и Хер -
це го ви не,

- да су ста ри ји од 18 го ди на,

- да има ју оп шту здрав стве ну спо соб ност за оба вља ње
на ве де них по сло ва,

- да ни су от пу ште ни из др жав не слу жбе, на би ло ко јем
ни воу у Бо сни и Хер це го ви ни (би ло на ни воу др жа ве или
ен ти те та) као ре зул тат ди сци плин ске мје ре, на би ло ко јем
ни воу вла сти у Ре пу бли ци Срп ској, у пе ри о ду од три го ди -
не при је да на об ја вљи ва ња кон кур са,

- да ни су осу ђи ва ни за кри вич но дје ло, при вред ни пре -
ступ или пре кр шај за по вре ду про пи са о при вред ном или
фи нан сиј ском по сло ва њу ко ји их чи ни не по доб ним за оба -
вља ње ду жно сти у на ве де ном ор га ну,

- да се про тив њих не во ди кри вич ни по сту пак,

- да се на њих не од но си члан IX став 1. Уста ва БиХ и

- да ни су на функ ци ји у по ли тич кој стран ци или
чланови ор га на за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти.

По себ ни усло ви:

- да има ју на уч ни сте пен док то ра на у ка,

- да има ју из бор у на уч но-на став но зва ње ван ред ног
или ре дов ног про фе со ра,

- да има ју ме ђу на род не на уч но-на став не ре фе рен це у
обла сти оси гу ра ња ква ли те та и

- да има ју ис ку ство у упра вља њу уста но ва ма и ин сти -
ту ци ја ма у ви со ком обра зо ва њу.

III

Ди рек то ра ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со ко школ -
ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске име ну је Вла де Ре пу бли ке
Срп ске, на при је длог ко ми си је за из бор.

IV

Ко ми си ју за из бор име ну је Вла да Ре пу бли ке Срп ске, у
скла ду са за ко ном и овом од лу ком.

Ко ми си ја за из бор са сто ји се од 5 (пет) чла но ва, и то
три (3) из ре да др жав них слу жбе ни ка и два (2) из ре да ли -
ца ко ја по зна ју област од ин те ре са за по сло ва ње Уста но ве.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2705/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2265

На осно ву чла на 28. став 5. За ко на о ви со ком обра зо ва -

њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 73/10 и

104/11), чла на 16. став 5. За ко на о си сте му јав них слу жби

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на

7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -

ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -

ске”, број 41/03), чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли -

ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број

118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем -

бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИЗ БОР И

ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА ЈУ АГЕН ЦИ ЈА ЗА 

АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ 

УСТА НО ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње ди -

рек то ра ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со ко школ ских

уста но ва Ре пу бли ке Срп ске.

II

Оп шти и по себ ни усло ви и кри те ри ју ми за из бор и

име но ва ње, из тач ке I ове од лу ке, про пи са ни су Од лу ком

Вла де Ре пу бли ке Срп ске о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма за

избор и име но ва ње ди рек то ра ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци -

ју ви со ко школ ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске.

III

Јав ни кон курс, из тач ке I ове од лу ке, об ја ви ће се у

“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и у днев ном ли -

сту “Не за ви сне но ви не”.

Јав ни кон курс оста је отво рен 15 да на од по сљед њег

обја вљи ва ња у гла си лу из прет ход ног ста ва.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при ја ва при спје -

лих на Јав ни кон курс и пред ла га ње ранг-ли сте кан ди да та у

скла ду са утвр ђе ним кри те ри ју ми ма, из вр ши ће Ко ми си ја

за из бор ди рек то ра ЈУ Аген ци ја за акре ди та ци ју ви со ко -

школ ских уста но ва Ре пу бли ке Срп ске.

V

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство

про свје те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске.

VI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2703/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2266

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број

118/08), чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -

бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -

бли ке Срп ске”, бр. 1/11, 52/11 и 116/11) и Од лу ке о усва ја -

њу Ре ба лан са бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 113/11), Вла -

да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го -

ди не,  д о н и ј е л а ј е
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ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О РАС ПО РЕ ДУ СРЕД СТА ВА 

ЗА ФИНАНСИРАЊE РА ДА ПРЕД СТАВ НИ ШТА ВА 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У ИНО СТРАН СТВУ 

ЗА 2011. ГО ДИ НУ

I

У Од лу ци о рас по ре ду сред ста ва за фи нан си ра ње ра да
пред став ни шта ва Ре пу бли ке Срп ске у ино стран ству за
2011. го ди ну, број: 04/1-012-2-165/11, од 10. фе бру а ра 2011.
го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
16/11) у тач ки I из нос: “2.150.000,00 КМ” ми је ња се из но -
сом: “2.250.000,00 КМ”.

II

Тач ка II ми је ња се и гла си:

“Сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ди ће се на сље -
де ћи на чин:

- Пред став ни штву у Ре пу бли ци Ср би ји - 
Бе о град .........................................................485.561,00 КМ,

- Пред став ни штву у СР Ње мач кој - 
Штут гарт......................................................361.725,00 КМ,

- Пред став ни штву у Ру ској Фе де ра ци ји - 
Мо сква..........................................................579.000,00 КМ,

- Пред став ни штву у Кра ље ви ни Бел ги ји - 
Бри сел ..........................................................500.000,00 КМ,

- Пред став ни штву у Изра е лу - 
Је ру са лем .....................................................235.000,00 КМ,

- Пред став ни штву у Ре пу бли ци 
Аустри ји - Беч.............................................88.714,00 КМ.”.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2745/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2267

На осно ву чла на 27. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА ЗА ДО ДЈЕ ЛУ 

КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ МИ НЕ РАЛ НОГ 

РЕ СУР СА ТЕР МАЛ НИХ ВО ДА НА ПРО СТО РУ 

БА ЊЕ ЛУ КЕ

1. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за до дје лу кон це си је за
истра жи ва ње ми не рал ног ре сур са тер мал них во да на про -
сто ру Ба ње Лу ке.

2. Кон це си ја за ис тра жи ва ње из тач ке 1. овог рје ше ња
до ди је ли ће се на осно ву јав ног по зи ва, у скла ду са од ред -
ба ма чл. 23. до 26. За ко на о кон це си ја ма.

3. За ре а ли за ци ју овог рје ше ња за ду жу је се Ми ни стар -
ство ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2699/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2268

На осно ву чла на 27. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА ЗА ДО ДЈЕ ЛУ 

КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ЗЕ МЉИ ШТА ЗА 

ИЗ ГРАД ЊУ НА СЕ ЉА “АН ДРИЋ ГРАД” У 

ОП ШТИ НИ ВИ ШЕ ГРАД

1. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за до дје лу кон це си је за ко -
ри шће ње зе мљи шта ко је је озна че но као: к.ч. број 3246/2,
“Дри на ри је ка”, по вр ши не 5424 м², упи са на у Пл. бр.
247/21 КО Ви ше град 1 (но ви пре мјер), ко јој од го ва ра ју к.ч.
број 8/168, “На сип не плод но”, по вр ши не 1328 м², упи са на
у зк. ул. бр. 179 КО СП_Ви ше град, к.ч. број 3/2, “Је зе ро не -
плод но”, по вр ши не 1500 м² и к.ч. број 3/5, “Је зе ро не плод -
но”, по вр ши не 2280 м², обе упи са не у зк. ул. бр. 2062 КО
СП_Ви ше град, к.ч. број 3/344 “Је зе ро не плод но”, по вр ши -
не 206 м², упи са на у зк. ул. бр. 227 КО СП_Ви ше град и к.ч.
број 8/170 “Ри је ка Дри на не плод но”, по вр ши не 110 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 179 КО СП_Ви ше град (ста ри пре -
мјер);

- к.ч. број 3248/2, “Рзав ри је ка”, по вр ши не 1293 м²,
упи са на у ПЛ број 247/21 КО Ви ше град 1 (но ви пре мјер),
ко јој од го ва ра ју к.ч. број 3/342, “Је зе ро не плод но”, по вр -
ши не 370 м², упи са на у зк. ул. број 2062 КО СП_Ви ше град,
к.ч. број 3/287, “Је зе ро не плод но”, по вр ши не 595 м², упи -
са на у зк. ул. бр. 654 КО СП_Ви ше град, к.ч. број 3/338, “Је -
зе ро не плод но”, по вр ши не 122 м², упи са на у зк. ул. бр.
2102 КО СП_Ви ше град и к.ч. број 3/343, “Је зе ро не плод -
но”, по вр ши не 206 м², упи са на у зк. ул. бр. 179 КО СП_Ви -
ше град (ста ри пре мјер);

- к.ч. број 1098 “На сип” дво ри ште по вр ши не 1808 м² и
ку ћа и згра да по вр ши не 121 м², упи са на у Пл. бр. 2132/1
КО Ви ше град 1 (но ви пре мјер), ко јој од го ва ра к.ч. број
8/169, “Ри је ка Дри на не плод но”, по вр ши не 1929 м², упи са -
на у зк. ул. бр. 179, КО СП_Ви ше град (ста ри пре мјер);

- к.ч. број 1099/1, “Спорт ски цен тар ушће”, по вр ши не
22267 м², упи са на у Пл. бр. 258/113 КО Ви ше град 1 (но ви
пре мјер), ко јој од го ва ра к.ч. број 1099/1, “Спорт ски цен тар
ушће”, по вр ши не 22267 м², упи са на у зк. ул. бр. 133 КО
Ви ше град 1 (ста ри пре мјер), у укуп ној по вр ши ни 30913 м²
за из град њу обје ка та у окви ру ре а ли за ци је Про јек та
изград ње на се ља “Ан дрић град” у оп шти ни Ви ше град.

2. Кон це си ја из тач ке 1. овог рје ше ња до ди је ли ће се у
скла ду са од ред ба ма чла на 27а. став 2. За ко на о кон це си ја -
ма.

3. За ре а ли за ци ју овог рје ше ња за ду жу ју се Ми ни стар -
ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де и Ми ни -
стар ство тр го ви не и ту ри зма.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2726/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2269

На осно ву чла на 27. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е
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Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА ЗА ДО ДЈЕ ЛУ 
КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ МХЕ “ПОД ГАЈ” И 

МХЕ “УШЋЕ” НА РИ ЈЕ ЦИ РА КИТ НИ ЦИ, 
ОП ШТИ НА РО ГА ТИ ЦА

1. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за до дје лу кон це си је за
изград њу:

- МХЕ “Под гај” ин ста ли са не сна ге 0,46 MW и го ди шње
про из вод ње 2,201 GWh, на ри је ци Ра кит ни ци, при то ци ри -
је ке Пра че, оп шти на Ро га ти ца и

- МХЕ “Ушће” ин ста ли са не сна ге 0,47 MW и го ди шње
про из вод ње 2,285 GWh, на ри је ци Ра кит ни ци, при то ци ри -
је ке Пра че, оп шти на Ро га ти ца.

2. Кон це си ја за из град њу ма лих хи дро е лек тра на из тач -
ке 1. до ди је ли ће се пу тем јав ног по зи ва, у скла ду са од ред -
ба ма чл. 23. до 26. За ко на о кон це си ја ма.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2700/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2270

На осно ву чла на 5. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и 78/11) и чла -
на 12. став 2. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим
име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 25/03), Вла да, у функ ци ји Скуп шти -
не ЈП “Пу те ви Ре пу бли ке Срп ске” Ба ња Лу ка, на сјед ни ци
од 1. децембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА У 
ЈП “ПУ ТЕ ВИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ” БА ЊА ЛУ КА

1. За чла но ве Над зор ног од бо ра ЈП “Пу те ви Ре пу бли ке
Срп ске” Ба ња Лу ка, на пе ри од од 4 (че ти ри) го ди не, име -
ну ју се:

- Ђор ђе Ри ста нић, ди пло ми ра ни еко но ми ста,

- Ду шко Го јић, ди пло ми ра ни ин же њер тех но ло ги је,

- Сто јан Ла за ре вић, ди пло ми ра ни ин же њер са о бра ћа ја.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2751/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Скупштине,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2271

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем -
бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ТИ МА ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ПРО ЈЕК ТОМ
“БОЛ НИ ЦЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ”

1. У Тим за упра вља ње про јек том “Бол ни це у Ре пу бли -
ци Срп ској” име ну ју се сље де ћи чла но ви:

1) Зо ран Те гел ти ја, ми ни стар, Ми ни стар ство фи нан си -
ја Ре пу бли ке Срп ске,

2) Ран ко Шкр бић, ми ни стар, Ми ни стар ство здра вља и
со ци јал не за шти те Ре пу бли ке Срп ске и

3) Мир ко Ста не тић, ди рек тор, Кли нич ки цен тар Ба ња
Лу ка.

2. За да так Ти ма за упра вља ње про јек том “Бол ни це у
Ре пу бли ци Срп ској” је да упра вља укуп ном ре а ли за ци јом
про јек та, пра ти ди на ми ку и вр ши над зор над свим фа за ма

ре а ли за ци је про јек та и о то ме ин фор ми ше Вла ду Ре пу бли -
ке Срп ске.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2713/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2272

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем -
бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ТИ МА ЗА ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈУ 
ПРО ЈЕК ТА “БОЛ НИ ЦЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ”

1. У Тим за им пле мен та ци ју про јек та “Бол ни це у Ре пу -
бли ци Срп ској” име ну ју се сље де ћи чла но ви:

1) др Гор дан Је лић, ди рек тор, Је ди ни ца за им пле мен та -
ци ју про је ка та,

2) Мар ко Ста на ре вић, члан, Је ди ни ца за им пле мен та -
ци ју про је ка та,

3) Зо ран Па де же нин, члан, Је ди ни ца за им пле мен та ци -
ју про је ка та,

4) др Мир ко Ста не тић, ди рек тор, Кли нич ки цен тар Ба -
ња Лу ка и

5) др Си ни ша Мак си мо вић, ди рек тор, Оп шта бол ни ца
Би је љи на.

2. За да так Ти ма за им пле мен та ци ју про јек та “Бол ни це
у Ре пу бли ци Срп ској” је да пла ни ра, ор га ни зу је и спро ве -
де тен дер ску про це ду ру за из бор нај по вољ ни јих по ну ђа ча,
над зи ре, пра ти и усмје ра ва рад опе ра тив ног ти ма за сва ко -
днев но спрово ђе ње про јект них ак тив но сти, обез бје ђу је ре -
дов но из ми ри ва ње фи нан сиј ских оба ве за, ин фор ми ше и
из вје шта ва о ре а ли за ци ји про јек та и од го во ран је Ти му за
упра вља ње про јек том.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2714/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У МИ НИ СТАР СТВУ ЗА 

ЕКО НОМ СКЕ ОД НО СЕ И РЕ ГИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У РЕ СО РУ ЗА РЕ ГИ О НАЛ НУ 

И ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ

1. Јо ва на Чар кић, ди пло ми ра ни прав ник, по ста вља се
за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за еко ном ске
од но се и ре ги о нал ну са рад њу у Ре со ру за ре ги о нал ну и ин -
сти ту ци о нал ну са рад њу, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од данa
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2712/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
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пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У МИ НИ СТАР СТВУ ЗА 

ЕКО НОМ СКЕ ОД НО СЕ И РЕ ГИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У РЕ СО РУ ЗА 

ЕКО НОМ СКУ СА РАД ЊУ

1. Сло бо дан ка Ду бра вац, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по -
ста вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за
еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад њу у Ре со ру за еко -
ном ску са рад њу, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од данa
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2711/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У МИ НИ СТАР СТВУ ЗА 

ЕКО НОМ СКЕ ОД НО СЕ И РЕ ГИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У РЕ СО РУ ЗА ЕВРОП СКЕ 

ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

1. Бо рис Ту чић, ма ги стар по ли тич ких на у ка, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за еко ном ске
од но се и ре ги о нал ну са рад њу у Ре со ру за европ ске ин те -
гра ци је, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од данa
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2710/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ СЕ КРЕ ТА РА МИ НИ СТАР СТВА ЗА 

ЕКО НОМ СКЕ ОД НО СЕ И РЕ ГИ О НАЛ НУ 

СА РАД ЊУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Ђу ка Ху ре мо вић, ди пло ми ра ни прав ник, по ста вља
се за се кре та ра Ми ни стар ства за еко ном ске од но се и ре ги -
о нал ну са рад њу, на пе ри од од пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од данa
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2709/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj
118/08)) и чла на 26. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го -
ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА 
ЖЕ ЉЕ ЗНИЧ КИ, ВОД НИ И ВА ЗДУ ШНИ СА О БРА ЋАЈ У

МИ НИ СТАР СТВУ СА О БРА ЋА ЈА И ВЕ ЗА

1. Ве сна Во жни, дипл. ин же њер са о бра ћа ја, по ста вља
се за по моћ ни ка ми ни стра за же ље знич ки, вод ни и ва зду -
шни са о бра ћај у Ми ни стар ству са о бра ћа ја и ве за, на пе ри -
од од пет го ди на.

2. Ово рјешење сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2740/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj
118/08) и чла на 26. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го -
ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА 
ПО ШТАН СКИ СА О БРА ЋАЈ И ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ У

МИ НИ СТАР СТВУ СА О БРА ЋА ЈА И ВЕ ЗА

1. Ди ја на Об ра до вић, дипл. ин же њер са о бра ћа ја, по -
ста вља се за по моћ ни ка ми ни стра за по штан ски са о бра ћај
и те ле ко му ни ка ци је у Ми ни стар ству са о бра ћа ја и ве за, на
пе ри од од пет го ди на.

2. Ово рјешење сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2739/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj
118/08)) и чла на 26. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го -
ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ СЕ КРЕ ТА РА МИ НИ СТАР СТВА 
СА О БРА ЋА ЈА И ВЕ ЗА

1. Рај ка Ву ка ље вић, дипл. прав ник, по ста вља се за се -
кре та ра Ми ни стар ства са о бра ћа ја и ве за, на пе ри од од пет
го ди на.

2. Ово рјешење сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2738/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 53. став 1. тач ка а)
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ПО МОЋ НИ КА
МИ НИ СТРА ЗА ТУ РИ ЗАМ И УГО СТИ ТЕЉ СТВО У 

МИ НИ СТАР СТВУ ТР ГО ВИ НЕ И ТУ РИ ЗМА

1. Ја дран ка Сто ја но вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, ра -
зр је ша ва се вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за ту -
ри зам и уго сти тељ ство у Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри -
зма.
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2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљивања у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2736/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 26. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го -
ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА 

ТУ РИ ЗАМ И УГО СТИ ТЕЉ СТВО

1. Алек сан дра Триф ко вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста,
по ста вља се за по моћ ни ка ми ни стра за ту ри зам и уго сти -
тељ ство у Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма, на пе ри од од
пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2737/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЗА СЕК ТОР ЗА 

ИН ФОР МА ЦИ О НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ 

У ПО РЕ СКОЈ УПРА ВИ

1. Вла ди мир Пе ри шић, дипл. инж. eлек тротехнике, по -
ста вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра за
Сек тор за ин фор ма ци о не тех но ло ги је у По ре ској упра ви,
до окон ча ња по ступ ка по ста вље ња, од но сно до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2743/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЗА ПОД РУЧ НИ ЦЕН ТАР 

БА ЊА ЛУ КА У ПО РЕ СКОЈ УПРА ВИ

1. Ми о драг Ми ло ше вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по -
ста вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра за
Под руч ни цен тар Ба ња Лу ка у По ре ској упра ви, до окон ча -
ња по ступ ка по ста вље ња, од но сно до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2727/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЗА ПОД РУЧ НИ ЦЕН ТАР 

БИ ЈЕ ЉИ НА У ПО РЕ СКОЈ УПРА ВИ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Сне жа на На ћић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра за Под руч -
ни цен тар Би је љи на у По ре ској упра ви, до окон ча ња по -
ступ ка по ста вље ња, од но сно до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2724/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЗА СЕК ТОР ЗА 

ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПО СЛО ВЕ У ПО РЕ СКОЈ УПРА ВИ

1. Дра га на Ра дић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра за Сек тор за
за јед нич ке по сло ве у По ре ској упра ви, до окон ча ња по -
ступ ка по ста вље ња, од но сно до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2725/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 53. став 1. тач ка а)
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ
РЕ ПУ БЛИЧ КОГ СА О БРА ЋАЈ НОГ ИН СПЕК ТО РА У 

РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Да ни слав Дра шко вић, ди пло ми ра ни ин же њер са о -
бра ћа ја, ра зр је ша ва се ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра -
глав ног ре пу блич ког са о бра ћај ног ин спек то ра у Ре пу блич -
кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве, због ис те ка вре ме на
на којe је по ста вљен.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2720/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
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ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ

СА О БРА ЋАЈ НОГ ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ 
УПРА ВИ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Да ни слав Дра шко вић, ди пло ми ра ни ин же њер са о -
бра ћа ја, по ста вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди -
рек то ра - глав ног ре пу блич ког са о бра ћај ног ин спек то ра у
Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве, на пе ри од до
90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2719/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 53. став 1. тач ка а)
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ
РЕ ПУ БЛИЧ КОГ УР БА НИ СТИЧ КО-ГРА ЂЕ ВИН СКОГ И

ЕКО ЛО ШКОГ ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ 
УПРА ВИ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Дра ган Ми јо вић, ди пло ми ра ни ин же њер гра ђе ви нар -
ства, ра зр је ша ва се ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра - глав -
ног ре пу блич ког ур ба ни стич ко-гра ђе вин ског и еко ло шког
ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве,
због ис те ка вре ме на на којe је по ста вљен.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2722/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ

УР БА НИ СТИЧ КО-ГРА ЂЕ ВИН СКОГ И ЕКО ЛО ШКОГ 
ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ ЗА 

ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Дра ган Ми јо вић, ди пло ми ра ни ин же њер гра ђе ви нар -
ства, по ста вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек -
то ра - глав ног ре пу блич ког ур ба ни стич ко-гра ђе вин ског и
еко ло шког ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј -
ске по сло ве, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2715/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 53. став 1. тач ка а)
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ
РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ЗДРАВ СТВЕ НО-СА НИ ТАР НОГ 
ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ ЗА 

ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Де си мир Ми љић, док тор ме ди ци не, ра зр је ша ва се
ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког
здрав стве но-са ни тар ног ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви
за ин спек циј ске по сло ве, због ис те ка вре ме на на којe је по -
ста вљен.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2721/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ

ЗДРАВ СТВЕ НОГ ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ 
УПРА ВИ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Де си мир Ми љић, док тор ме ди ци не, по ста вља се за
вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу -
блич ког здрав стве ног ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви за
ин спек циј ске по сло ве, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2717/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 53. став 1. тач ка а)
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ
РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ТР ЖИ ШНОГ ИН СПЕК ТО РА У 

РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Бор ка Сур тов, ди пло ми ра ни еко но ми ста, ра зр је ша ва
се ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког
тр жи шног ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј -
ске по сло ве, због ис те ка вре ме на на којe је постављенa.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2723/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ

ТР ЖИ ШНОГ ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ

ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Бор ка Сур тов, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног
ре пу блич ког тр жи шног ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви
за ин спек циј ске по сло ве, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2718/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ

ИН СПЕК ТО РА ЗА ХРА НУ У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ ЗА

ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Пе јо Ђу ра ши но вић, ди пло ми ра ни ин же њер пре -
храм бе не тех но ло ги је, по ста вља се за вр ши о ца ду жно сти
по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког ин спек то ра за
хра ну у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве, на
пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2716/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 16. За ко на о “Спо мен-под руч ју До ња
Гра ди на” (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
16/96 и 1/09), чла на 18. став 2. За ко на о си сте му јав них слу -
жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07),
чла на 29. став 2. Ста ту та Јав не уста но ве “Спо мен-под руч -
је До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња Гра ди на, број:
61-1/10, од 22. јануара 2010. го ди не и чла на 43. став 6. За -
ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ 

“СПО МЕН-ПОД РУЧ ЈЕ ДО ЊА ГРА ДИ НА” КО ЗАР СКА 

ДУ БИ ЦА - ДО ЊА ГРА ДИ НА

1. Ми ло рад Бу ква, са за вр ше ном вој ном ака де ми јом,
ра зр је ша ва се ду жно сти ди рек то ра Јав не уста но ве “Спо -
мен-под руч је До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња Гра -
ди на, са да ном 17. новембар 2011. го ди не.

2. Ово рјешење сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2702/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 16. За ко на о “Спо мен-под руч ју До ња
Гра ди на” (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
16/96 и 1/09), чла на 18. ст. 2. и 3. За ко на о си сте му јав них
слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/07), чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 41/03), чла на 29. Ста ту та Јав не уста но ве “Спо -
мен-под руч је До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња
Гра ди на, број: 61-1/10, од 22. јануара 2010. го ди не и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да
Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди -
не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ 
“СПО МЕН-ПОД РУЧ ЈЕ ДО ЊА ГРА ДИ НА” КО ЗАР СКА 

ДУ БИ ЦА - ДО ЊА ГРА ДИ НА

1. Ми ло рад Бу ква, са за вр ше ном вој ном ака де ми јом,
име ну је се за ди рек то ра Јав не уста но ве “Спо мен-под руч је
До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња Гра ди на, на ман -
дат ни пе ри од од че ти ри го ди не, по чевши од 18. новембра
2011. го ди не.

2. Ово рјешење сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2695/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2273

На осно ву чла на 10. За ко на о за бра ни про да је и упо тре -
бе ду ван ских про из во да ли ци ма мла ђим од 18 го ди на
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 46/04, 74/04,
96/05 и 92/09) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал -
не за шти те  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОЗНА ЧА ВА ЊУ ПА КО ВА ЊА ДУ ВАН СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утврђујe се на чин озна ча ва ња упо -
зо ре ња на па ко ва њи ма ду ван ских про из во да.

Члан 2.

Упо зо ре ње, у сми слу овог пра вил ни ка, об у хва та упо зо -
ре ње на пи са но на слу жбе ним је зи ци ма Ре пу бли ке Срп ске
и, као та кво, мо ра да бу де озна че но на па ко ва њу ду ван ског
про из во да, на на чин про пи сан овим пра вил ни ком.

Члан 3.

(1) Ци га ре те мо ра ју има ти озна че не по дат ке о ко ли чи -
ни ка тра на, ни ко ти на и угљен-мо нок си да по ци га ре ти, на
боч ној стра ни ори ги нал ног па ко ва ња ци га ре та.

(2) По да ци из ста ва 1. овог чла на мо ра ју да по кри ва ју
нај ма ње 15% по вр ши не боч не стра не ори ги нал ног па ко ва -
ња ци га ре та.

Члан 4.

(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да
ко је се на ла зи у ма ло про да ји, осим ду ва на за орал ну упо -
тре бу, као и оста лих ду ван ских про из во да ко ји не слу же
пу ше њу, мо ра има ти озна че но јед но од упо зо ре ња ко ја се
на ла зе у При ло гу 1. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став -
ни дио.
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(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на пред њој стра ни по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског
про из во да и мо ра пре кри ти нај ма ње 35% спо ља шње по вр -
ши не по је ди нач ног па ко ва ња.

(3) Упо зо ре ња из ста ва 1. овог чла на мо ра ју пра вил но
да се ми је ња ју, та ко да се сва ко од тих упо зо ре ња на ла зи
озна че но на јед на ким ко ли чи на ма ду ван ских про из во да у
ма ло про да ји, у те ку ћој го ди ни.

Члан 5.

(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да
ко је се на ла зи у ма ло про да ји, осим ду ва на за орал ну упо -
тре бу и оста лих ду ван ских про из во да ко ји не слу же пу ше -
њу, мо ра има ти озна че но јед но од упо зо ре ња ко ја се на ла -
зе у При ло гу 2. овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни
дио.

(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на зад њој стра ни по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског про -
из во да и мо ра пре кри ти нај ма ње 50% спо ља шње по вр ши -
не по је ди нач ног па ко ва ња.

(3) Упо зо ре ња из ста ва 1. овог чла на мо ра ју пра вил но
да се ми је ња ју, та ко да се сва ко од тих упо зо ре ња на ла зи
озна че но на јед на ким ко ли чи на ма ду ван ских про из во да у
ма ло про да ји, у те ку ћој го ди ни.

Члан 6.

(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да
за жва ка ње и си са ње, ко је се на ла зи у ма ло про да ји, мо ра
има ти озна че но упо зо ре ње ко је се на ла зи у При ло гу 3. овог
пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на нај ви дљи ви јој по вр ши ни по је ди нач ног па ко ва ња и
мо ра пре кри ти нај ма ње 35% спо ља шње по вр ши не по је ди -
нач ног па ко ва ња.

Члан 7.

(1) По да ци из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.
став 1, чла на 5. став 1. и чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка
мо ра ју да бу ду на по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про -
из во да:

а) штам па ни ма сним цр ним сло ви ма ти па Hel ve ti ca на
би је лој под ло зи, с тим да ве ли чи на сло ва, по да та ка и упо -
зо ре ња за у зи ма нај ве ћи мо гу ћи дио по вр ши не од ре ђе не за
те на мје не,

б) штам па ни ма лим сло ви ма, осим пр вог сло ва и та мо
гдје је то пра во пи сно дру га чи је по треб но,

в) штам па ни у сред њем ди је лу по вр ши не од ре ђе не за
по дат ке и упо зо ре ња, те па ра лел не с гор њим ру бом стра не
па ко ва ња,

г) штам па ни на на чин да се не мо гу укло ни ти, из бри са -
ти, ни ти оште ти ти отва ра њем па ко ва ња и

д) штам па ни на на чин да ни су скри ве ни, не ја сни и да
се не мо гу пре кри ти дру гим пи са ним или сли ков ним ма те -
ри ја лом.

(2) По да ци из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.
став 1. и чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка мо ра ју да бу ду на
по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да уокви ре на
цр ним окви ром ши ри не нај ма ње 3 мм, а нај ви ше 4 мм, ко -
ји чи ни са став ни дио по вр ши не на ко јој се при ка зу ју по да -
ци и упо зо ре ња.

(3) Оквир из ста ва 2. овог чла на не сми је да пре кри ва
текст по да та ка из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.
став 1. и чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 8.

На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да, осим
на па ко ва њу ци га ре та, ни је до зво ље но да упо зо ре ња из
чла на 4. став 1, чла на 5. став 1. и чла на 6. став 1. овог пра -
вил ни ка бу ду озна че на на до дат ном про зир ном це ло фа ну
по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ских про из во да ко ји се ко ри -
сте у ма ло про да ји.

Члан 9.

На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да, осим
на па ко ва њу ци га ре та, чи ја ви дљи ва по вр ши на пре ла зи 75
цм², упо зо ре ња из чла на 4. став 1, чла на 5. став 1. и чла на 6.
став 1. овог пра вил ни ка мо ра ју да пре кри ва ју по вр ши ну од
нај ма ње 26,25 цм² на сва кој стра ни по је ди нач ног па ко ва ња.

Члан 10.

Код по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског про из во да, осим
па ко ва ња ци га ре та, упо зо ре ња из чла на 4. став 1, чла на 5.
став 1. и чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка мо гу би ти при -
чвр шће на као на љеп ни це, под усло вом да се те на љеп ни це
не мо гу укло ни ти.

Члан 11.

По је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да мо ра би ти
озна че но се риј ским бро јем или екви ва лен том ко ји са др жи
по дат ке о мје сту и да ту му про из вод ње.

Чла на 12.

(1) На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да не
мо гу се упо тре бља ва ти из ра зи као што су:

а) “са ма лим ко ли чи на ма ка тра на”,

б) “light”,

в) “ul tra-light”,

г) “mild”,

д) “ex tra”.

(2) На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да не
мо гу се упо тре бља ва ти лич на име на, сли ке, сим бо ли или
дру ги зна ко ви ко ји би мо гли код по тро ша ча ство ри ти ути -
сак да се ра ди о ма ње штет ном про из во ду.

Члан 13.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 11/04-020-4/11
24. новембра 2011. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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������ 1. 

a) 
„������ ���	
.” 
„Pušenje ubija.” 
„Pušenje ubija.” 

�) 
„������ ������ ����� �
�
 � ������a ��� �
�.” 
„Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas.” 
„Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas.” 

 
������ 2. 

a) 
„���
�� ����� ��
��.” 
„Puša�i umiru mladi.” 
„Puša�i umiru mladi.” 

�) 
„������ ������	� �
������ ������ �����
.” 
„Pušenje uzrokuje za�epljenje krvnih sudova.” 
„Pušenje uzrokuje za�epljenje krvnih sudova.” 
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На осно ву чла на 99. За ко на о хе ми ка ли ја ма (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/09) и чла на 82. став
2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар
здра вља и со ци јал не за шти те  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ВИ СИ НИ НА КНА ДА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА 

ОПА СНЕ ХЕ МИ КА ЛИ ЈЕ И ПРО ИЗ ВО ДЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу је се ви си на на кна да ко је се
од но се на опа сне хе ми ка ли је и би о цид не про из во де ко је
пла ћа под но си лац за хтје ва у по ступ ку из да ва ња од го ва ра -
ју ћег ак та од стра не Ми ни стар ства здра вља и со ци јал не за -
шти те, као и на чин упла те на кна де.

Члан 2.

Ви си на на кна да ко је се од но се на опа сне хе ми ка ли је и
би о цид не про из во де од ре ђу је се у из но су за:

а) из да ва ње рје ше ња ко јим се одо бра ва ко ри шће ње 
дру га чи је иден ти фи ка ци је суп стан це или суп стан це 
са др жа не у про из во ду..........................................200,00 КМ;

б) 1) струч ну про цје ну до си јеа и из да ва ње 
рје ше ња о упи су хе ми ка ли је ко ја се про из во ди 
или уво зи у ко ли чи ни ве ћој од 10 то на на 
го ди шњем ни воу у Ин вен тар хе ми ка ли ја ..........500,00 КМ,

2) струч ну про цје ну до си јеа и из да ва ње рје ше ња 
о упи су хе ми ка ли је ко ја се про из во ди или уво зи 
у ко ли чи ни ма њој од 10 то на на го ди шњем 
ни воу у Ин вен тар хе ми ка ли ја .............................300,00 КМ,

3) струч ну про цје ну по да та ка и из да ва ње 
до зво ле за ко ри шће ње хе ми ка ли је и про из во да 
ко ји не под ли је жу упи су у Ин вен тар хе ми ка ли ја, 
а ко ји се про из во де или уво зе у ко ли чи на ма 
ма њим од 100 kg на го ди шњем ни воу..................50,00 КМ,

4) струч ну про цје ну са жет ка до си јеа и из да ва ње 
рје ше ња о упи су хе ми ка ли је у Ин вен тар 
хе ми ка ли ја на осно ву до зво ле из да те од 
над ле жног ор га на Европ ске уни је (ЕУ).............300,00 КМ;

в) из да ва ње рје ше ња о уса гла ше но сти ра да 
ла бо ра то ри је са прин ци пи ма до бре 
ла бо ра то риј ске прак се .........................................500,00 КМ;

г) струч ну про цје ну до си јеа и про пи си ва ње 
при је дло га мје ра за сма ње ње ри зи ка и на чи на 
си сте мат ског пра ће ња ко ри шће ња суп стан це 
ко ја иза зи ва за бри ну тост при ли ком упи са у 
Ин вен тар хе ми ка ли је ...........................................500,00 КМ;
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�) 
„������ ������	� ���
�� ��
�.” 
„Pušenje uzrokuje sr�ani udar.” 
„Pušenje uzrokuje sr�ani udar.” 

�) 
„������ ������	� ����
�� ��
�.” 
„Pušenje uzrokuje moždani udar.” 
„Pušenje uzrokuje moždani udar.” 

�) 
„������ ������	� �
� ����
.” 
„Pušenje uzrokuje rak plu�a.” 
„Pušenje uzrokuje rak plu�a.” 

�) 
„������ � �������� ����� �
��� �	�����.” 
„Pušenje tijekom trudno�e šteti vašem djetetu.” 
„Pušenje u trudno�i šteti vašem djetetu.” 

�) 
„!
������� �	�"� �� �
��� ���
����� ���
.” 
„Zaštitite djecu od vašeg duhanskog dima.” 
„Zaštitite djecu od vašeg duvanskog dima.” 

�) 
„#����� ��������� ����"��� ���� �
� ������ �
 �����
���� ������.” 
„Doktor obiteljske medicine može vam pomo�i da prestanete pušiti.” 
„Doktor porodi�ne medicine može vam pomo�i da prestanete pušiti.” 

�) 
„������ ���
�
 �
�������.” 
„Pušenje stvara ovisnost.” 
„Pušenje stvara zavisnost.” 

�) 
„�����
�
� �����
 ��
��	� ����� �
��
��
 ������ �����
.” 
„Prestanak pušenja umanjuje rizik nastanka mnogih oboljenja.” 
„Prestanak pušenja umanjuje rizik nastanka mnogih oboljenja.” 

	) 
„������ ���� ��
��
�� ����� ����.” 
„Pušenje može izazvati bolnu smrt.” 
„Pušenje može izazvati bolnu smrt.” 

�) 
„������ ���� �������
�� �������"�	�.” 
„Pušenje može uzrokovati impotenciju.” 
„Pušenje može uzrokovati impotenciju.” 

�) 
„������ ������	� ��
���� ����.” 
„Pušenje uzrokuje starenje kože.” 
„Pušenje uzrokuje starenje kože.” 

) 
„������ ���� �������� ������ � ��
���� ��������.” 
„Pušenje može oštetiti spermu i smanjiti plodnost.” 
„Pušenje može oštetiti spermu i smanjiti plodnost.” 

�) 
„#�� "��
���� �
���� �
�"������� �
����	�.” 
„Dim cigarete sadrži kancerogene tvari.” 
„Dim cigarete sadrži kancerogene materije.” 

 
 

������ 3. 
„$������
 ���� ��������
 ����� �
��� ���
�� � ���
�
 �
�������.” 
„Uporaba ovog proizvoda šteti vašem zdravlju i stvara �visnost.” 
„Upotreba ovog proizvoda šteti vašem zdravlju i stvara zavisnost.” 

 
 



д) струч ну про цје ну по да та ка и из да ва ње 
одо бре ња за увоз или из воз опа сне хе ми ка ли је 
или про из во да за ко је се тра жи по сту пак 
прет ход ног оба вје ште ња или PIC по сту пак ........50,00 КМ;

ђ) 1) из да ва ње рје ше ња ко јим се одо бра ва 
дје лат ност про из вод ње и про ме та на ве ли ко 
опа сних хе ми ка ли ја и про из во да........................500,00 КМ,

2) ре ви зи ју рје ше ња из тач ке ђ) под тач ка 1) 
овог чла на .............................................................250,00 КМ,

3) из да ва ње рје ше ња ко јим се одо бра ва 
дје лат ност скла ди ште ња и упо тре бе опа сних 
хе ми ка ли ја и про из во да у про це су вла сти те 
про из вод ње про из во да ко ји ни је кла си фи ко ван 
у кла се опа сно сти.................................................300,00 КМ,

4) ре ви зи ју рје ше ња из тач ке ђ) под тач ка 2) 
овог чла на .............................................................150,00 КМ,

5) из да ва ње одо бре ња овла шће ној ин сти ту ци ји 
за из ра ду про цје не без бјед но сти опа сних 
хе ми ка ли ја и про из во да.......................................500,00 КМ;

е) 1) из да ва ње рје ше ња ко јим се одо бра ва 
ко ри шће ње сур фак тан та ко ји ис пу ња ва усло ве
пот пу не би о ра згра дљи во сти у де тер ген ту ..........50,00 КМ,

2) про цје на тех нич ког до си јеа о сур фак тан ту и 
из да ва ње рје ше ња ко јим се одо бра ва ко ри шће ње 
сур фак тан та ко ји ис пу ња ва усло ве при мар не 
би о ра згра дљи во сти у де тер ген ту .......................300,00 КМ;

ж) про цје ну оправ да но сти и из да ва ње рје ше ња 
о одо бра ва њу за хтје ва за озна ча ва ње по да та ка 
о опа сној хе ми ка ли ји од ре ђе ним сте пе ном 
тај но сти .................................................................200,00 КМ;

з) из да ва ње до зво ле за ста вља ње би о ци да на тр жи ште:

1) про цје ну основ них по да та ка о би о ци ду и 
из да ва ња рје ше ња о упи су у Про грам 
до ста вља ња тех нич ког до си јеа...........................500,00 КМ,

2) струч ну про цје ну тех нич ког до си јеа за 
ак тив ну суп стан цу и би о цид и из да ва ње 
до зво ле за ста вља ње на тр жи ште .......................500,00 КМ,

3) струч ну про цје ну до си јеа и из да ва ње 
до зво ле за ста вља ње у про мет би о цид ног 
про из во да ма њег ри зи ка ......................................200,00 КМ,

4) про цје ну по да та ка о про мје ни у са ста ву 
ак тив не суп стан це, са ста ву би о цид ног 
про из во да или про мје на ма у про цје ни ути ца ја 
на здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну и 
про цје ну дру гих про мје на - по про мје ни ..........200,00 КМ;

и) струч ну про цје ну са жет ка до си јеа за 
ак тив ну суп стан цу и би о цид и из да ва ње 
до зво ле за ста вља ње на тр жи ште на осно ву 
стра не до зво ле (ЕУ) .............................................300,00 КМ;

ј) струч ну про цје ну по да та ка и из да ва ње 
до зво ле за ко ри шће ње би о ци да, од но сно 
ак тив не суп стан це у на уч но и стра жи вач ке 
свр хе или свр хе раз во ја .........................................50,00 КМ.

Члан 3.

На кна де утвр ђе не овим пра вил ни ком упла ћу је под но -
си лац за хтје ва на бу џет Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 4.

Овим пра вил ни ком ставља се ван снаге Пра вил ник о
ви си ни на кна да у по ступ ку упи са хе ми ка ли је и из да ва ња
до зво ле за ста вља ње хе ми ка ли је у про мет (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 49/10).

Члан 5.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 11/07-020-25/11
15. но вем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 95. За ко на о
за шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 7. Пра вил ни -
ка о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 15/07 и 36/08),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ 
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ИЗ ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ 

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

1. Утвр ђу је се да “Тех нич ки ин сти тут” д.о.о. Би је љи на
ис пу ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за -
шти те жи вот не сре ди не.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
за шти те жи вот не сре ди не вр ши ће се у скла ду са од ред ба -
ма За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не и Пра вил ни ка о
усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 19-Е/05
1. де цем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Сре брен ка Го лић, с.р.

2276

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 95. За ко на о
за шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 7. Пра вил ни -
ка о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 15/07 и 36/08),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ 
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ИЗ ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ 

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

1. Утвр ђу је се да “За шти та, еко ло ги ја и про јек то ва ње”
д.о.о. Би је љи на ис пу ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти
из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
за шти те жи вот не сре ди не вр ши ће се у скла ду са од ред ба -
ма За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не и Пра вил ни ка о
усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 28-Е/07
6. де цем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Сре брен ка Го лић, с.р.

2277

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 95. За ко на о
за шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
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сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 7. Пра вил ни -
ка о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 15/07 и 36/08),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ 

ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ИЗ ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ 

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

1. Утвр ђу је се да “Еко до зво ла” д.о.о. Ба ња Лу ка ис пу -
ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те
жи вот не сре ди не.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
за шти те жи вот не сре ди не вр ши ће се у скла ду са од ред ба -
ма За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не и Пра вил ни ка о
усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 1-Е/07
6. де цем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Сре брен ка Го лић, с.р.
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Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра у Ми ни стар ству за 
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за по штан ски са о бра ћај и те ле ко му ни ка ци је 
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Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одго ворни
уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник 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: slglasnikrs@blic.net 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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