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На основу члана 7. став 5. Закона о полицијским слу-

жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
20/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 78. сједници, одржаној 18.09.2014. 
године,  д o н о с и

УРЕДБУ
О СЛУЖБЕНОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ И 

ПОЛИЦИЈСКОЈ ЗНАЧКИ

Члан 1.
Овом уредбом прописују се облик, изглед и садржај 

службене полицијске легитимације (у даљем тексту: леги-
тимација) и полицијске значке (у даљем тексту: значка) за 
полицијске службенике у Министарству унутрашњих по-
слова Републике Српске (у даљем тексту: Министарство), 
ношење и замјена, рок важења, као и начин вођења евиден-
ција о издатим легитимацијама и значкама.

Члан 2.
(1) Легитимацију и значку полицијским службеницима 

Министарства издаје директор полиције.
(2) Поступак издавања легитимације и значке, као и 

евиденције о издатој легитимацији и значки води надлежна 
основна организациона јединица у сједишту Министарства 
(у даљем тексту: надлежна организациона јединица).

Члан 3.
(1) Легитимација је правоугаоног облика, израђена од 

пластичног материјала, заобљених углова, дужине 85 mm, 
висине 54 mm и ширине 1 mm.

(2) Предња страна легитимације је подијељена на три 
дијела: свијетлоплави горњи дио, дио са заставом Републи-
ке Српске и свијетлоплави доњи дио.

(3) Свијетлоплави горњи дио има димензије 85 mm ду-
жине и 20 mm висине, а на средини се налази значка преч-
ника 14 mm, која је од горње ивице легитимације удаљена 
1 mm. С лијеве и десне стране значке исписане су ријечи: 
“РЕПУБЛИКА СРПСКА” и “МИНИСТРАСТВО УНУТРА-
ШЊИХ ПОСЛОВА”, једне испод других, великим црним 
словима.

(4) Испод свијетлоплавог горњег дијела налази се дио 
са заставом Републике Српске дужине 85 mm, чије су траке 
ширине 1 mm.

(5) Испод дијела са заставом Републике Српске налази 
се свијетлоплави доњи дио дужине 85 mm и висине 31 mm 
на ком су исписане ријечи: “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА / SLUŽBENA LEGITIMACIJA”, великим црним бол-
дованим словима, а на лијевој страни налази се мјесто за 
фотографију димензија 19 mm · 24 mm. Мјесто за фотогра-
фију удаљено је од лијеве стране свијетлоплавог доњег 
дијела 9 mm, а од бијеле траке заставе Републике Српске 
удаљено је 3 mm. На средини свијетлоплавог доњег дије-
ла исписане су ријечи: “ИМЕ / IME”, испод њих ријечи: 
“ПРЕЗИМЕ / PREZIME”, а у доњем десном углу исписане 
се ријечи: “БРОЈ ЗНАЧКЕ / BROJ ZNAČKE”, а испод тога 
ријечи: “КРВНА ГРУПА / KRVNA GRUPA”.

(6) Фотографија за легитимацију израђује се тако да 
вјерно приказује лик полицијског службеника.

(7) У горњем дијелу задње стране легитимације, која је 
свијетлоплаве боје, исписане су ријечи: “ОВЛАШЋЕЊА 
/ OVLAŠТENJA” црним болдованим словима, а испод се 
налази текст исписан ћирилицом и латиницом црним бол-
дованим словима:

“Ималац ове легитимације је полицијски службеник 
овлашћен да врши полицијске послове и дужности и при-
мјењује полицијска овлашћења у складу са Законом о по-
лицијским службеницима, Законом о кривичном поступку 
Републике Српске и БиХ и другим законима.”.

(8) Испод текста овлашћења налази се црвени шесто-
цифрени серијски број. 

Члан 4. 
Облик, изглед и садржај легитимације приказан је у 

Прилогу 1. ове уредбе и чини њен саставни дио.

Члан 5.
(1) Значка има облик правилног штита са сужењем у 

доњем дијелу и оштрим завршетком, дужине 64 mm (у нај-
дужем дијелу), висине 70 mm и дебљине 2 mm, а израђена 
је од метала (легуре цинка, бакра и алуминијума) методом 
ливења под притиском.

(2) У горњем дијелу је исписана ријеч: “ПОЛИЦИЈА” 
словима сребрне боје, која су висине 5 mm, на плавој 
подлози дужине 50 mm и висине 10 mm, која је оивичена 
сребрном линијом дебљине 1 mm, а цијело поље је заливе-
но провидним епоксилним лаком.

(3) У централном дијелу значке налази се лежиште 
пречника 30 mm, гдје је смјештен амблем Републике Срп-
ске (у даљем тексту: амблем), пречника 30 mm, на подло-
зи са рељефним зрацима сребрне боје, који се простиру од 
центра ка спољним ивицама и спуштају према лентама. 
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Амблем се израђује као самостални дио, који се у лежиште 
фиксира помоћу љепила.

(4) Амблем се састоји од поља у бојама заставе Републи-
ке Српске, испуњени епоксилним бојама (црвеном, плавом 
и бијелом) преко кога је златни преплетени иницијал Репу-
блике Српске; поље је окружено златним плодним храсто-
вим вијенцем, у дну увезаним траком у бојама заставе; 
изнад поља је златна затворена хералдичка круна, а испод 
поља златна кринова круна; око свега је циркумскрипција: 
“РЕПУБЛИКА СРПСКА – REPUBLIKA SRPSKA”. Сви 
елементи амблема су преливени транспарентним двоком-
понентним епоксилним лаком, а ивица амблема је златне 
боје и галвански заштићена позлатом.

(5) Испод амблема је метална плочица сребрне боје, ду-
жине 19 mm и висине 8 mm, на којој се уписују серијски 
бројеви значке од четири цифре.

(6) Дуж бочних страна значке налази се застава Ре-
публике Српске, са степенасто пореданим бојама, које 
се спајају у дну штита, при чему је црвена трака прва с 
лијеве стране заставе. С лијеве стране значке, гледајући 
од њеног врха, почетак црвене траке заставе је удаљен 
14 mm, почетак плаве траке је удаљен 12 mm, а почетак 
бијеле траке је удаљен 10 mm. С десне стране значке, 
гледајући од њеног врха, почетак бијеле траке заставе је 
удаљен 10 mm, почетак плаве траке је удаљен 12 mm, 
а почетак црвене траке је удаљен 14 mm. Свака трака, 
која је на почетку ширине 2 mm, оивичена је сребрном 
линијом ширине 0,5 mm.

(7) На задњем дијелу значке налазе се два причвршћи-
вача удаљена један од другог 40 mm, уливена два вијка М3 
висине 7,5 mm са матицама и пластичном подлошком, по-
моћу којих се значка може фиксирати.

Члан 6.
(1) Полицијски службеници носе значку у црном ко-

жном повезу на преклапање, правоугаоног облика, чија 
је дужина 105 mm, а висина 80 mm кад је преклопљен. 
Унутрашњост кожног повеза је израђена тако да се на јед-
ну страну може причврстити полицијска значка, а на дру-
гу страну смјестити легитимација видљива кроз посебно 
израђен прорез, дужине 93 mm и висине 60 mm, који је 
заштићен провидном пластичном фолијом.

(2) Полицијски службеници изнад лијевог грудног џепа 
на редовној униформи носе амблем значке, који је израђен 
на платну везом, ткањем или штампом.

(3) Полицијски службеници на средини лијевог груд-
ног џепа на свечаној униформи носе реплику значке, без 
серијског броја значке, која је израђена од метала.

(4) Приједлог за издавање значке за полицијског слу-
жбеника доставља непосредни руководилац надлежној ор-
ганизационој јединици.

Члан 7.
Облик и изглед значке са прописаним садржајем при-

казан је у Прилогу 2. ове уредбе и чини њен саставни дио.

Члан 8.
(1) Легитимација се издаје на рок важења од десет го-

дина.
(2) Значка се издаје на неограничен период.

Члан 9.
(1) О издатим легитимацијама и значкама води се еви-

денција у облику регистра, који садржи:
1) редни број,
2) презиме и име полицијског службеника којем су 

издате легитимација и значка,
3) датум издавања,
4) серијски број,
5) назив организационе јединице и
6) рубрику за напомену.

(2) Редни број регистра под којим је извршен упис по-
датака уписује се у легитимацију као регистарски број и 
идентичан је броју значке.

Члан 10.
(1) Када полицијски службеник изгуби или на други 

начин остане без легитимације или значке, обавезан је да 
о томе писмено обавијести непосредног руководиоца, који 
обавјештава надлежну организациону јединицу.

(2) Непосредни руководилац, у најкраћем року, врши 
потребне провјере о околностима нестанка легитимације 
или значке.

(3) На основу утврђених чињеница из става 2. овог чла-
на, непосредни руководилац доставља надлежној органи-
зационој јединици приједлог за израду нове легитимације 
или значке.

(4) Издавање нове легитимације или значке обавља се 
након што се легитимација и значка огласе неважећим у 
“Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 11.
(1) Полицијски службеник Министарства враћа легити-

мацију и значку у случају престанка радног односа, при-
временог удаљења са посла или распоређивања на радно 
мјесто без полицијских овлашћења.

(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, легитима-
цију нису дужни да врате полицијски службеник коме пре-
стаје радни однос због одласка у пензију и породица поли-
цијског службеника којем је радни однос у Министарству 
престао због смрти.

(3) Легитимација из става 2. овог члана поништава се 
бушењем.

Члан 12.
Враћене, односно одузете легитимације уништава по-

себна комисија, коју именује министар. 

Члан 13. 
Легитимације и значке издате полицијским службе-

ницима на основу Уредбе из члана 14. ове уредбе важе до 
истека рока важења на који су издате.

Члан 14.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о полицијској легитимацији и значки (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 106/10).

Члан 15.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2117/14 Предсједница
18. септембра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
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ПРИЛОГ 2.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Оквирног споразума између Развојне банке Савје-
та Европе и Босне и Херцеговине у вези са Регионалним 
програмом за стамбено збрињавање, од 20. августа 2013. 
године (“Службени гласник БиХ – Међународни угово-

ри”, број 4/14), Влада Републике Српске, на 78. сједници, 
одржаној 18.09.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ 
БАНКЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ У ВЕЗИ СА РЕГИОНАЛНИМ 

ПРОГРАМОМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА 

I
Прихватају се донаторска средства Развојне банке Са-

вјета Европе (у даљем тексту: ЦЕБ) у вези са Регионалним 
програмом стамбеног збрињавања (у даљем тексту: Про-
грам) за Босну и Херцеговину, чија је укупна вриједност 
101,1 милион €, од чега 85,9 милиона € чине донаторска 
средства и 15,2 милиона € учешће домаћих институција 
кроз нефинансијске и финансијске доприносе.

Износ припадајућих средстава из претходног става ове 
тачке који ће се реализовати на подручју Републике Српске 
биће утврђен током припреме и реализације потпројеката у 
оквиру Програма. 

II
 Циљ Програма је трајно стамбено збрињавање избје-

глица и расељених лица.

III
Донаторским средствима планирана је помоћ за око 

5.400 породица у Босни и Херцеговини, и то 1.800 Срба, 
1.800 Хрвата и 1.800 Бошњака, од чега ће се на подручју 
Републике Српске обновити и изградити 4.200 стамбених 
јединица, и то: 1.200 за Србе, 1.800 за Хрвате и 1.200 за 
Бошњаке.

IV
Донаторска средства реализују се путем ЦЕБ-а у складу 

са његовим важећим процедурама.

V
Реализација Програма предвиђена је у периоду од чети-

ри године, у више појединачних потпројеката, а у складу са 
расположивим донаторским средствима. 

VI
Програм ће у Републици Српској реализовати Јединица 

за имплементацију Регионалног стамбеног програма у Ми-
нистарству за избјеглице и расељена лица.

Координацију рада свих јединица за имплементацију 
Програма вршиће Министарство за људска права и избје-
глице Босне и Херцеговине.

VII
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

за избјеглице и расељена лица. Исто се задужује за редов-
но информисање Владе Републике Српске о сваком поје-
диначном грант споразуму, као и ефектима утрошка грант 
средстава у складу са одредбама Закона о донацијама у јав-
ном сектору (“Службени гласник Републике Српске”, број 
96/05).

VIII
Даје се сагласност министру за избјеглице и расељена 

лица Републике Српске за потписивање свих појединач-
них супсидијарних споразума о гранту између Републике 
Српске и Босне и Херцеговине проистеклих из Оквирног 
споразума.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2115/14 Предсједница
18. септембра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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1440
На основу члана 133. став 4. Закона о облигационим 

односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85 и 57/89 
и “Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/93, 3/96, 
39/03 и 74/04) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Уговорима о концесијама на пољопри-
вредном земљишту, Влада Републике Српске, на 77. сједни-
ци, одржаној 10.09.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УМАЊЕЊУ КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Овом одлуком се износ годишње концесионе накнаде за 

2014. годину за концесије на пољопривредном земљишту 
умањује за износ од 50% за све концесионаре који немају 
приспјелих, а неизмирених обавеза по основу концесионе 
накнаде закључно са 31.12.2013. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2042/14 Предсједница
10. септембра 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1441
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 78. сједници, одржа-
ној 18.09.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва на двадесет (20) рачуна-

ра са Министарства финансија на:
-  ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла”, 
 Котор Варош .................................................. 15 рачунара,
-  ЈУ Институт за испитивање материјала 
 и конструкција Републике Српске ..................3 рачунара,
-  ЈЗУ Болница Источно Сарајево, Болничка 
 апотека Касиндо .................................................1 рачунар,
-  ЈЗУ Болница Градишка, Болничка апотека 
 Градишка .............................................................1 рачунар.

II
Право власништва на рачунарској опреми из тачке I ове 

oдлуке преноси се без накнаде.

III
Књижење опреме из тачке I ове oдлуке извршиће се 

према спецификацији опреме из књиговодства Министар-
ства финансија.

IV
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број:  04/1-012-2-2096/14 Предсједница
18. септембра  2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1442
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) а у вези са чл. 32. и 33. Закона о ветеринарству у Ре-
публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 42/08 и 6/12), Влада Републике Српске, на 79. сједници, 
одржаној 25.09.2014. године,  д о н о с и

 ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СТАВЉАЊЕ У 

ПРОМЕТ СЈЕМЕНА ЗА ОСЈЕМЕЊАВАЊЕ ГОВЕДА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

I
Овом одлуком прописују се услови под којима се може 

производити и стављати у промет произведено и увезено 
сјеме за осјемењавање говеда у Републици Српској. 

II
Сјеме за осјемењавање говеда које се производи и ста-

вља у промет у Републици Српској обавезно испуњава 
сљедеће ветеринарско-здравствене и узгојно-селекцијске 
циљеве:

1) да је произведено, обрађено и складиштено у цен-
трима за вјештачко осјемењавање који испуњавају пропи-
сане ветеринарско-санитарне услове и имају рјешење о 
испуњености услова за рад Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министар-
ство),

2) да је произведено од расплодњака (бикова) раса до-
маћих говеда чији је здравствени статус у складу са ветери-
нарским прописима и

3) да је задовољило узгојне и селекцијске циљеве у го-
ведарству и одговара својим особинама. 

III
Сјеме за осјемењавање говеда могу производити и 

стављати у промет у Републици Српској искључиво реги-
стровани центри за вјештачко осјемењавање за чији рад је 
одобрење издало Министарство, а на основу Закона о вете-
ринарству у Републици Српској. 

IV
Осјемењавање говеда у Републици Српској може се 

вршити и увозним сјеменом уз претходно испуњене сље-
деће услове:

1) да је увезено на основу рјешења Канцеларије за вете-
ринарство Босне и Херцеговине,

2) да је прибављено стручно мишљење Министарства о 
неопходности увоза таквог сјемена, које се издаје на основу 
извјештаја комисије, коју формира министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде,

3) да се сјеме тражених карактеристика не производи 
или не може произвести у Републици Српској,

4) да је произведено у центрима за производњу сјемена 
за осјемењавање говеда чији је рад усклађен са прописима 
Европске уније и 

5) да по својим генетским карактеристикама одговара 
расном саставу у говедарству и осигурава унапређивање 
генетског потенцијала говеда. 

V
 Надзор над спровођењем ове одлуке врши Републичка 

управа за инспекцијске послове. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2101/14 Предсједница
25. септембра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р. 
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На основу члана 19. став 1. тачка 2. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07 и 109/12 ) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 78. сједници, одржа-
ној 18.09.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЈЕНИ 
СТАТУТА ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

I
Даје се сагласност на Статут о измјени Статута ЈУ Дом 

за старија лица Приједор, број: 02-183-3-2/14, од 11.07.2014. 
године. 

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и органи управљања ЈУ Дом 
за старија лица Приједор.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2116/14 Предсједница
18. септембра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1444
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2014. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 107/13), Влада Републике Српске, на 78. сједници, 
одржаној 18.09.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА 
ПРЕДСТАВНИШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 

ИНОСТРАНСТВУ ЗА 2014. ГОДИНУ 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 3/14)

I
У Одлуци о распореду средстава за финансирање рада 

представништава Републике Српске у иностранству за 
2014. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 
3/14) тачка II мијења се и гласи: “Средства из тачке I ове 
одлуке распоредиће се на сљедећи начин:
-  Представништву у Републици Србији - 
 Београд .......................................................640.000,00 КМ,
-  Представништву у СР Њемачкој - 
 Штутгарт ....................................................420.000,00 КМ,
-  Представништву у Руској Федерацији - 
 Москва ........................................................770.000,00 КМ,
-  Представништву у Краљевини Белгији - 
 Брисел .........................................................570.000,00 КМ,
-  Представништву у Израелу - 
 Јерусалим ..................................................  350.000,00 КМ,
-  Представништву у Републици 
 Аустрији - Беч ............................................420.000,00 КМ,
-  Представништву у САД - Вашингтон .....590.000,00 КМ,
-  Представништву у Републици Грчкој - 
 Солун ....................................................... 270.000,00 КМ.”.

II
У тачки III додаје се став 4, који гласи:
“Утврђена разлика између укупно распоређених и до-

значених средстава за 2014. годину представништвима ће 

бити исплаћена у четвртом кварталу 2014. године, у складу 
са расположивим средствима.”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број:  04/1-012-2-2092/14 Предсједница
18. септембра  2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1445
На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 11. Закона о остваривању права 
на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у 
периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 
1996. године (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
103/05, 1/09, 49/09 и 118/09), Влада Републике Српске, на 
78. сједници, одржаној 18.09.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА РЈЕШАВАЊЕ 

ПРИГОВОРА ЗА НАКНАДУ РАТНЕ ШТЕТЕ, 
број: 04/1-012-2-2146/13 (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 91/13)

1. У тачки 1. Рјешења о именовању Комисије за при-
премање приједлога за рјешавање приговора за накнаду 
ратне штете, број: 04/1-012-2-2146/13 (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 91/13), мијења се став 1. алинеја 4, 
тако да умјесто: “Душко Радошевић” треба да стоји: “Ни-
кола Панић”.

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

Број: 04/1-012-2- 2119/14 Предсједница
18. септембра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1446
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске’’, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 80. сједници, одржа-
ној 01.10.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА ТУРИЗМА ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА 
ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
И РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА -“CAMPO DEL FIORI”, 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Даје се сагласност за потписивање Меморандума о 
сарадњи у области одрживог развоја туризма између Ми-
нистарства трговине и туризма Републике Српске и регије 
Ломбардија -“Campo del Fiori”, Република Италија.

2. Овлашћује се министар трговине и туризма Републи-
ке Српске Маида Ибришагић-Хрстић да потпише Мемо-
рандум из тачке 1. овог рјешења.

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

Број: 04/1-012-2-2104/14 Предсједница
1. октобра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1447
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
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и члана 63. став 2. и члана 80а. Закона о пољопривредном 
земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 93/06, 
86/07, 14/10 и 5/12), Влада Републике Српске, на 78. сједници, 
одржаној 18.09.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О 

РАСКИДАЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

СА ЗАКУПОПРИМЦЕМ СЛОБОДАНОМ 
МАРКОВИЋЕМ ИЗ СОКОЦА 

1. Даје се сагласност на Споразум о раскидању Уговора 
о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске са закупопримцем Слободаном (Павла) Марко-
вићем из Маргетића бб, општина Соколац. 

2. За потписивање Споразума из тачке 1. овог рјешења 
овлашћује се министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде. 

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

Број: 04/1-012-2-2114/14 Предсједница
18. септембра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), те чл. 25. и 26. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Срп-
ске, на 78. сједници, одржаној 18.09.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ГЛАВНОГ УПРАВНОГ ИНСПЕКТОРА У 
МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Бошко Сабљић, дипломирани правник, поставља се 
за главног управног инспектора у Министарству управе и 
локалне самоуправе, на период од пет година.

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

Број: 04/1-012-2-2109/14 Предсједница
18. септембра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), члана 86. став 4. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске’’, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 26. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада 
Републике Српске, на 78. сједници, одржаној 18.09.2014. 
године,  д о н о с и

 Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ 

БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

1. Снежана Марјанац, кћи Драге, дипломирани прав-
ник, поставља се за директора Центра за пружање беспла-
тне правне помоћи, на период од пет година.

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

Број: 04/1-012-2-2108/14 Предсједница
18. септембра 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 134. став 2. Закона о заштити и спаса-

вању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 121/12) и члана 82. став 2. Закона о ре-

публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
унутрашњих послова  25.09.2014. године  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ ЗНАКА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 1.
Овим правилником уређују се изглед и начин употребе 

знака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Репу-
блике Српске (у даљем тексту: знак заштите и спасавања).

Члан 2.
Знак заштите и спасавања је једнакокраки плави тро-

угао на наранџастом квадратном пољу, који је идентичан 
међународном знаку цивилне заштите.

Члан 3.
Знаком заштите и спасавања обиљежавају се при-

падници и опрема штабова за ванредне ситуације, једи-
ница и тимова цивилне заштите и повјереници заштите и 
спасавања.

Члан 4.
(1) При обиљежавању знак заштите и спасавања исти-

че се на локацијама на којима се налазе снаге и средства 
цивилне заштите, односно заштите и спасавања, а које су 
видљиве из више праваца.

(2) Ноћу или када је видљивост смањена, знак заштите 
и спасавања треба да буде освијетљен ако то услови и мо-
гућности дозвољавају.

Члан 5.
Припадници штабова за ванредне ситуације, јединица 

и тимова цивилне заштите и повјереници заштите и спаса-
вања знак заштите и спасавања употребљавају у складу са 
одредбама овог правилника као знак припадности заштити 
и спасавању.

Члан 6.
Ако припадник заштите и спасавања из било ког ра-

злога не располаже прописаном одјећом, а ангажује се на 
извршавању задатака цивилне заштите, односно заштите и 
спасавања, знак заштите и спасавања носи се на траци за 
руку, при чему је ширина траке са знаком заштите и спаса-
вања између 80 mm и 100 mm.

Члан 7.
Знак заштите и спасавања који се употребљава за 

обиљежавање објеката, опреме и материјално-техничких 
средстава заштите и спасавања израђује се у величини која 
је сразмјерна површинама на којима се истиче и које омо-
гућавају да се знак види са земље и из ваздуха.

Члан 8.
Застава цивилне заштите је правоуглог облика, на-

ранџасте боје са плавим троуглом у средини, чији ниједан 
угао не додирује ивицу наранџастог поља.

Члан 9.
Знак заштите и спасавања у миру употребљава се:
1) за обиљежавање припадника служби, јединица, шта-

бова и других органа заштите и спасавања када су ангажо-
вани на извршавању задатака,

2) при учешћу на вјежбама, такмичењима, смотрама, 
пригодним свечаностима цивилне заштите, на пријемима 
страних делегација, при снимању наставних филмова и 
слично,

3) за обиљежавање објеката, опреме и материјално-
техничких средстава намијењених заштити и спасавању за 
вријеме трајања акције спасавања настрадалог и угроженог 
становништва и за вријеме вјежби и смотри заштите и спа-
савања,
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4) на корицама уџбеника, приручника, правила и упут-

става и на другим публикацијама у којима се обрађује про-
блематика из области заштите и спасавања,

5) на амблемима, медаљама, повељама и плакетама за-
штите и спасавања и

6) на пакетима, балама и другим врстама пошиљки по-
моћи које субјекти заштите и спасавања упућују у поједина 
мјеста у земљи и иностранству као помоћ у случају елемен-
тарних и других несрећа.

Члан 10.
Знак заштите и спасавања у рату употребљава се:
1) приликом ангажовања припадника заштите и спаса-

вања на извршавању задатака,
2) за обиљежавање објеката, опреме и материјално-

техничких средстава за заштиту и спасавање и
3) за обиљежавање објеката намијењених за потребе за-

штите и спасавања и за заштиту становништва.

Члан 11.
(1) Израду знака заштите и спасавања и заставе у по-

требном броју врши Републичка управа цивилне заштите и 
јединица локалне самоуправе.

(2) Трошкове израде знака заштите и спасавања и заставе 
за потребе Републичке управе цивилне заштите и припаднике 
јединица цивилне заштите Републике Српске и Републичког 
штаба за ванредне ситуације сноси Републичка управа цивил-
не заштите, а трошкове израде знака заштите и спасавања и 
заставе за потребе субјеката заштите и спасавања јединице 
локалне самоуправе сноси јединица локалне самоуправе.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину употребе знака цивилне заштите у миру 
и рату (“Службени гласник Републике Српске”, број 69/02).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: С/М-020-203/14
25. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, с.р.
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На основу члана 19. став 3. Закона о геолошким истра-

живањима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
110/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енер-
гетике и рударства, 25. септембра 2014. године,  д о н о с и

ПРAВИЛНИK
О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ГЕОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

И САДРЖАЈУ РЕВИЗИОНЕ КЛАУЗУЛЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак ревизије 

геолошке документације и садржај ревизионе клаузуле.

Члан 2.
Геолошка документација у смислу овог правилника 

означава програм основних геолошких истраживања (у 
даљем тексту: програм), пројекат детаљних геолошких 
истраживања (у даљем тексту: пројекат), елаборат о класи-
фикацији, категоризацији и прорачуну резерви минералне 
сировине (у даљем тексту: елаборат о резервама) и елабо-
рат о изведеним геолошким истраживањима (у даљем тек-
сту: елаборат о изведеним истраживањима).

Члан 3.
Ревизија геолошке документације обухвата контролу 

примјене савремених достигнућа и метода геолошке нау-

ке и технике, оправданост извођења истражних радова, 
усклађеност са законом и другим прописима из области 
геологије, усклађеност са важећим техничким прописима, 
нормативима, као и одговарајућим мјерама безбједности и 
заштите здравља на раду, сигурности људи и објеката и за-
штите животне средине.

Члан 4.
(1) Ревизију програма врши стручна комисија, коју рје-

шењем именује министар индустрије, енергетике и рудар-
ства (у даљем тексту: министар).

(2) Стручну комисију из става 1. овог правилника чине 
најмање три члана, од којих је један предсједник.

(3) Предсједник комисије програм доставља члановима 
комисије и одређује ревидента извјестиоца који детаљно 
прегледа достављени програм и сачињава извјештај, након 
чега се заказује сједница комисије.

(4) Сједници комисије за ревизију програма, осим чла-
нова комисије у пуном саставу, обавезно присуствује и ау-
тор програма.

Члан 5.
(1) Примједбе на програм аутор је дужан да отклони и 

коригован програм достави стручној комисији у року који 
не може бити дужи од 30 дана.

(2) Стручна комисија из члана 4. став 1. овог правилни-
ка по завршетку ревизије дужна је да у року од осам дана 
сачини извјештај о извршеној ревизији и ревизионом клау-
зулом потврди да је програм сачињен у складу са Законом о 
геолошким истраживањима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 110/13 - у даљем тексту: Закон) и другим 
прописима.

(3) Образац ревизионе клаузуле из става 2. овог члана 
налази се у Прилогу 1 овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

Члан 6.
(1) Ревизију пројеката врши правно лице које посједује 

лиценцу за геолошка истраживања.
(2) Ако правно лице које врши ревизију пројекта нема 

запослено лице са положеним стручним испитом из одгова-
рајуће области геологије, дужно је да за ревизију пројекта 
ангажује правно лице са лиценцом које у радном односу на 
неодређено има дипломираног инжењера геолошке струке, 
са положеним стручним испитом из одговарајуће области 
геологије.

Члан 7.
(1) Ако се ревизијом утврди да пројекат није сачињен 

у складу са законом и другим прописима, правно лице које 
врши ревизију пројекта одређује рок у којем је обавезно 
допунити пројекат, а који не може бити дужи од 15 дана од 
дана пријема обавјештења.

(2) У случају да допуњени пројекат не буде достављен у 
року из става 1. овог члана, правно лице које врши ревизију 
пројекта не издаје ревизиону клаузулу.

Члан 8.
(1) Када се ревизијом утврди да је пројекат сачињен у 

складу са законом и другим прописима, правно лице које 
врши ревизију пројекта дужно је да сачини извјештај о 
извршеној ревизији и ревизионом клаузулом потврди да је 
пројекат сачињен у складу са чланом 3. овог правилника.

(2) Ревизиону клаузулу из става 1. овог члана потписом 
и печатом овјерава директор правног лица које је извршило 
ревизују пројекта.

(3) Образац ревизионе клаузуле из става 1. овог члана 
налази се у Прилогу 2, који чини саставни дио овог пра-
вилника.

Члан 9.
Трошкове ревизије пројекта сноси подносилац захтјева 

за ревизију пројекта.
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Члан 10.
(1) Поступак ревизије елабората о резервама врши се на 

начин прописан у чл. 43. до 45. Закона.
(2) Образац ревизионе клаузуле којом се потврђује да 

је елаборат сачињен у складу са законом и другим пропи-
сима налази се у Прилогу 3, који чини саставни дио овог 
правилника.

Члан 11.
(1) Ревизију елабората о изведеним истраживањи-

ма врши правно лице које посједује лиценцу за геолошка 
истраживања.

(2) Ако правно лице које врши ревизију елабората о 
изведеним истраживањима нема запослено лице са поло-
женим стручним испитом из одговарајуће области геоло-
гије, дужно је за ревизију елабората ангажовати правно 
лице са лиценцом које у радном односу на неодређено има 
дипломираног инжењера геолошке струке са положеним 
стручним испитом из одговарајуће области геологије.

Члан 12.
(1) Ако се ревизијом утврди да елаборат о изведеним 

истраживањима није сачињен у складу са законом и дру-
гим прописима, правно лице које врши ревизију елабората 
одређује рок у којем је обавезно допунити елаборат, а који 
не може бити дужи од 15 дана од дана пријема обавјештења.

(2) У случају да допуњени елаборат не буде достављен 
у року из става 1. овог члана, правно лице које врши реви-
зију елабората о изведеним истраживањима не издаје реви-
зиону клаузулу.

Члан 13.
(1) Када се ревизијом утврди да је елаборат о изведе-

ним истраживањима сачињен у складу са законом и другим 
прописима, правно лице које врши ревизију елабората ду-
жно је да сачини извјештај о извршеној ревизији и ревизи-
оном клаузулом потврди да је елаборат сачињен у складу са 
чланом 3. овог правилника.

(2) Ревизиону клаузулу из става 1. овог члана потписом 
и печатом овјерава директор правног лица које је извршило 
ревизују елабората.

(3) Образац ревизионе клаузуле из става 1. овог члана 
налази се у Прилогу 4, који чини саставни дио овог пра-
вилника.

Члан 14.
Трошкове ревизије елабората о изведеним истражива-

њима сноси подносилац захтјева за ревизију елабората о 
изведеним истраживањима.

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.07/020-2104-4/14
25. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука          Др Жељко Ковачевић, с.р.

ПРИЛОГ 1

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ПРОГРАМА 
ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

_______________________________________________
Број:
Датум:

РЕВИЗИОНА КЛАУЗУЛА
којом се потврђује да је сачињена ревизија Програма основних 
геолошких истраживања ________________________ и да је Про-
грам сачињен у складу са савременим достигнућима и методама 
геолошке науке и технике, усклађен са законом и другим пропи-
сима из области геологије, важећим техничким прописима, нор-
мативима, као и одговарајућим мјерама безбједности и заштите 

здравља на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне 
средине.

Чланови стручне комисије:
_______________________
_______________________
_______________________

ПРИЛОГ 2

____________________________________________________

Назив правног лица које је вршило ревизију пројекта
Број:
Датум:

РЕВИЗИОНА КЛАУЗУЛА
којом се потврђује да је сачињена ревизија Пројекта детаљних 
геолошких истраживања _________________________________ и 
да је Пројекат сачињен у складу са савременим достигнућима и 
методама геолошке науке и технике, усклађен са законом и другим 
прописима из области геологије, важећим техничким прописима, 
нормативима, као и одговарајућим мјерама безбједности и заштите 
здравља на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне 
средине.
Ревизију извршио:                      Овлашћено лице у правном лицу:
__________________                   ____________________________

М. П.
Прилози уз ревизиону клаузулу:

1) лиценца правног лица које је вршило ревизију,
2) доказ да лице које је извршило ревизију испуњава услове 

прописане Законом о геолошким истраживањима.

ПРИЛОГ 3

КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ЕЛАБОРАТА О КЛАСИФИКАЦИЈИ, 
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ И ПРОРАЧУНУ РЕЗЕРВИ

____________________________________________________
Број:
Датум:

РЕВИЗИОНА КЛАУЗУЛА
којом се потврђује да је сачињена ревизија Елабората о класифика-
цији, категоризацији и прорачуну резерви ______________________ 
и да је Елаборат сачињен у складу са савременим достигнућима и 
методама геолошке науке и технике, усклађен са законом и другим 
прописима из области геологије, важећим техничким прописима, 
нормативима, као и одговарајућим мјерама безбједности и заштите 
здравља на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне 
средине.

Чланови комисије:
_______________________
_______________________
_______________________

ПРИЛОГ 4

____________________________________________________

Назив правног лица које је вршило ревизију Елабората о 
изведеним истраживањима

Број:
Датум:

РЕВИЗИОНА КЛАУЗУЛА
којом се потврђује да је сачињена ревизија Елабората о изведеним 
истраживањима ____________________________ и да је Елаборат 
сачињен у складу са савременим достигнућима и методама геоло-
шке науке и технике, усклађен са законом и другим прописима из 
области геологије, важећим техничким прописима, нормативима, 
као и одговарајућим мјерама безбједности и заштите здравља на 
раду, сигурности људи и објеката и заштите животне средине.
Ревизију извршио:                        Овлашћено лице у правном лицу:
__________________                    ____________________________

М. П.
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Прилози уз ревизиону клаузулу:

1) лиценца правног лица које је вршило ревизију,
2) доказ да лице које је извршило ревизију испуњава услове 

прописане Законом о геолошким истраживањима.

1450
Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обе-

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

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ 
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

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

них подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 60/14) у члану 2. у ставу 
6. у тачки 2) ријечи: “и субјекте у систему ПДВ” бришу се.

Послије тачке 2) додају се нове т. 3) и 4), које гласе:
“3) фискални рачуни и фактуре о инвестиционим сред-

ствима за подршку дугорочним улагањима из члана 43. 
овог правилника настали након истека рока за подношење 
захтјева, а који се односе на авансне уплате извршене у 
року, прихватају се као докази о инвестираним средствима 
при обради благовремених захтјева корисника и

4) фискални рачуни и фактуре о инвестиционим сред-
ствима за подршку дугорочним улагањима из члана 43. 
овог правилника настали у року за подношење захтјева, а 
који се односе на уплате извршене након истека рока, при-
хватају се као докази о инвестираним средствима при обра-
ди благовремених захтјева корисника”.

Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: “и буџету Републике Срп-

ске по основу концесионих накнада или закупнина за ко-
ришћење пољопривредног земљишта путем концесија или 
закупа” бришу се.

У ставу 5. додаје се нова тачка 1), која гласи:
“1) имају доспјеле а неизмирене обавезе према буџету 

Републике Српске по основу концесионих накнада или за-
купнина за коришћење пољопривредног земљишта путем 
концесија или закупа,”.

Досадашње т. 1) и 2) постају т. 2) и 3).

Члан 3.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана 

пољопривредни произвођачи остварују за оштећења од 
прекомјерних падавина, града, олујног невремена и дрве-
нара (Xyleborus dispar (F.) Coleoptera: Scolytidea), и то: за 
степен оштећења до 20% у износу до 50 КМ по хектару; 
за степен оштећења 21% до 50% у износу до 150 КМ по 
хектару; за степен оштећења 51% до 80% у износу до 200 
КМ по хектару и за степен оштећења преко 81% у износу 
до 250 КМ по хектару.”.

У ставу 5. ријечи: “31. августа” замјењују се ријечима: 
“30. септембра”.

Члан 4.
У члану 31. у ставу 10. тачка 4) мијења се и гласи:
“4) у сврху доказивања штете из става 10. тачка 3) овог 

члана, газдинствo прилажe копију Записника комисије о 
процјени штете од поплава, прекомјерних падавина, града 
и олујног невремена”.

Члан 5.
Послије члана 31. додаје се нови члан 31а, који гласи:

“Члан 31а.
(1) Подстицајна средства за производњу меркантилне 

пшенице у 2015. години утврђују се у износу до 250 КМ/
ха и одобравају се за површине регистроване као обради-
ве у Регистру пољопривредних газдинстава, на којима је 
извршена јесења сјетва меркантилне пшенице у 2014. го-
дини, а што ће корисници пријавити као начин коришћења 
пољопривредног земљишта у РПГ у 2015. години.

(2) Обрачун и исплата подстицајних средстава из става 
1. овог члана извршиће се двократно:

1) први обрачун у прољеће 2015. године и
2) други обрачун након извршене жетве и утврђене 

висине приноса пшенице по хектару пријављене сјетвене 
површине.

(3) За остваривање права на први дио подстицајних 
средстава за производњу меркантилне пшенице у износу 
до 125 КМ/ха регистровани пољопривредни произвођачи 
морају испунити сљедеће услове:

1) да засију минимално 1,5 ха меркантилне пшенице и
2) да у производном циклусу примијене препоручене 

нормативе који су предвиђени у Програму унапређивања 
производње меркантилне пшенице у Републици од 2011. до 
2016. године, од минимално 170 кг сјеменске пшенице по ха.

(4) За остваривање права на други дио подстицајних 
средстава за производњу меркантилне пшенице у износу 
до 125 КМ/ха регистровани пољопривредни произвођачи 
морају да остваре минималан принос од 4 т/ха.

(5) Пријаву сјетвених површина засијаних меркантил-
ном пшеницом у јесењој сјетви 2014. године и захтјев за 
регресирање репроматеријала за производњу меркантилне 
пшенице пољопривредна газдинства подносе подручним 
јединицама Министарства или градским, односно општин-
ским одјељењима за привреду, односно пољопривреду гдје 
не постоје подручне јединице Министарства на Обрасцу 
26а. (ПЈС2014) и Обрасцу 26б. (ЗРМП2015), који се нала-
зе у прилогу овог правилника, а најкасније до 2. децембра 
2014. године.

(6) Као доказ о примјени препоручених норматива ре-
проматеријала из става 3. тачка 2) овог члана корисници уз 
захтјев прилажу:

1) фискални рачун (фискални исјечак) на којем је назна-
чено име подносиоца захтјева или

2) фискални рачун (фискални исјечак) на којем није на-
значено име подносиоца захтјева, уз потписану и овјерену 
фактуру која гласи на име подносиоца захтјева, уз назна-
чен ЈМБ/ЈИБ и број предметног фискалног рачуна (BF) под 
условом да се једна фактура односи искључиво на један 
фискални рачун.

(7) Подручне јединице Министарства или градска, од-
носно општинска одјељења за привреду, односно пољопри-
вреду гдје не постоје подручне јединице Министарства 
достављају Агенцији обједињено све запримљене пријаве, 
захтјеве и спецификацију пријава засијаних површина под 
меркантилном пшеницом у јесен 2014. године Образац 26в. 
(СПЈС2014), са прилозима према упутству и обрасцима 
достављеним од Министарства.

(8) Агенција врши први обрачун захтјева, провјеру 
пријављених сјетвених површина са површинама из Реги-
стра пољопривредних газдинстава, препорученим норма-
тивима репроматеријала, приложеним рачунима, на основу 
чега одобрава газдинствима први дио субвенције у износу 
до 125 КМ/ха, у складу са расположивим износом који је 
утврђен Планом коришћења средстава.

(9) Након извршене жетве, а најкасније до 5. августа 
2015. године, газдинства достављају подручним једини-
цама Министарства или градским, односно општинским 
одјељењима за привреду, односно пољопривреду гдје 
не постоје подручне јединице Министарства податке о 
ускладиштеним количинама меркантилне пшенице у фор-
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ми потписане и овјерене изјаве о ускладиштеним коли-
чинама пшенице у властитим силосима/објектима и/или 
доказ о продатим, односно ускладиштеним количинама 
пшенице од откупљивача или складиштара, који их затим 
просљеђују Агенцији.

(10) Услов за прихватање доказа о продаји меркантил-
не пшенице из става 9. овог члана је да на рачуну (откуп-
ном блоку) издатом од откупљивача морају бити наведени 
сљедећи подаци: име и презиме и ЈМБ, односно назив и 
ЈИБ корисника подстицаја, нето количина откупљене пше-
нице у килограмима, откупна цијена по килограму, укуп-
на вриједност откупљене пшенице, уз потпис овлашћеног 
лица и овјеру печатом.

(11) У случају услужног ускладиштења меркантилне 
пшенице као доказ ће се прихватати искључиво потписан и 
овјерен документ издат од складиштара (потврда, споразум 
или уговор о ускладиштењу), на којем морају бити наведе-
ни сљедећи подаци: име и презиме и ЈМБ, односно назив 
и ЈИБ корисника подстицаја, нето количина ускладиштене 
пшенице у килограмима, услови за ускладиштење пшени-
це, укључујући и цијену услуге ускладиштења.

(12) Агенција на основу доказа о ускладиштеним и/
или продатим количинама меркантилне пшенице врши 
обрачун другог дијела подстицаја и сваком пољопривред-
ном газдинству које испуњава прописане услове обрачуна-
ва додатни износ средстава, пропорционално оствареном 
приносу у складу са износом који је утврђен Планом ко-
ришћења средстава, и то:

1) за приносе од четири и више тона/ха – износ до 125 
КМ/ха и

2) за приносе мање од четири тоне/ха – газдинства не-
мају право на исплату другог дијела.”.

Члан 6.
У члану 50. послије става 6. додаје се нови став 7, који 

гласи:
“(7) За инвестиције настале послије 30. септембра 2013. 

године узимаће се у обзир рачуни у складу с одредбама овог 
правилника, под условом да на основу истих рачуна није 
остварено право на средства подстицаја у 2013. години.”.

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9.

Члан 7.
У члану 55. у ставу 11. ријечи: “30. октобра” замјењују 

се ријечима: “15. децембра”.

Члан 8.
У члану 69. став 5. брише се.
Досадашњи став 6. постаје став 5.

Члан 9.
У прилогу Правилника послије Обрасца 26. додају се 

нови обрасци 26а, 26б. и 26, који чине саставни дио овог 
правилника.

Досадашњи Образац 28. замјењује се новим Обрасцем 
28, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-6805/14
25. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде

Ова верзија Обрасца важи од 20. 09. 
2014.

Образац 26а. 
ПJC2014

Ред. бр. пријаве:

У случају већег броја парцела уписати: 
број листа/укупан број листова

Лист број: ___од ___

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име/назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта/сједиште пословног субјекта
Општина
Телефон

ПРИЈАВА
– о начину коришћења регистрованих обрадивих површина –

сјетва меркантилне пшенице у јесен 2014. године 
• Ради  остваривања  права  на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице на основу Програма унапређивања 

производње меркантилне пшенице у Републици Српској од 2011. до 2016. године,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
пријављујем да сам у јесен 2014. године, на обрадивом земљишту које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, засијао/ла 
сљедеће површине под меркантилном пшеницом:

Ред. 
бр.

Локација парцеле (кaтастарска 
општина)

Број парцеле (основни/
подброј)

Назив парцеле 
(потес)

Површина под мерк. 
пшеницом  (ха)

Укупна засијана површина под меркантилном пшеницом (ха):
Напомена:  минимална укупна сјетвена површина  1,5 ха
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Датум 2 0 1 4
Потпис подносиоца Пријаве:
(за правна лица обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Пријаву: Пријаву није потребно овјеравати!

Напомена:
1. Уколико потписник Пријаве наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој 
сјетви 2014. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Ова верзија Обрасца важи од 20. 09. 
2014. год.

Образац 26б. 
ЗРМП2015

Ред. бр. пријаве:

ЈМБ/ЈИБ

Презиме и име/назив правног лица

Адреса пребивалишта/сједиште правног лица
Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна

ЗАХТЈЕВ
– за подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2015. години –

• Ради  остваривања  права  на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице на основу Програма унапређивања 
производње меркантилне пшенице у Републици Српској од 2011. до 2016. године,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
пријављујем да сам у јесен 2014. године, на обрадивом земљишту које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, засијао/ла 
укупну  површину под меркантилном пшеницом од:

(ха) Словима:                        (ха)
Напомена: минимална укупна сјетвена површина  1,5 ха

Уз Захтјев прилажем укупно: __________(словима:__________________) фискалних рачуна (исјечака) као доказ о укупним утроше-
ним количинама репроматеријала:

Врста репроматеријала Утрошена количина у кг
Декларисано сјеме пшенице (кг)

Напомена: минимална сјетвена норма = 170 кг/ха

Датум 2 0 1 4
Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Захтјев: Захтјев није потребно овјеравати!

Напомена:
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој 
сјетви 2014. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

Република
Српска

Министарство пољопривреде,
 шумарства и водопривреде

Програм унапређивања про-
изводње 

меркантилне пшенице у Ре-
публици Српској 

од 2011. до 2016. године

Образац 26в. 
СПЈС2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ПРИЈАВА ЗАСИЈАНИХ ПОВРШИНА ПОД МЕРКАНТИЛНОМ ПШЕНИЦОМ 
У ЈЕСЕН 2014. ГОДИНЕ

- физичка лица и правна лица -

Ова верзија Об-
расца важи од 

20.09.2014. год.

Назив општине:  
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Ред.
бр. ЈМБ/ЈИБ Презиме и име/назив правног лица Адреса пребивалишта/сје-

диште правног лица
Пријављена по-
вршина (ха)

1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Укупна пријављена засијана површина под меркантилном пше-
ницом у јесен 2014. године ха НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ/

ПОЉОПРИВРЕДУ

Датум:
потпис и печат

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 28.

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-549, факс: 051/338-422, e-mail: mps@mps.vladars.net

Личне податке попуњава корисник

ЈМБ/ЈИБ
Попуњава надлежни службеник

општине/града
Презиме и име носиоца газдинства/
назив пословног субјекта

ИД редни број:

Број протокола:

Датум издавања:  .  . 2014.

Потпис службеника:

Печат општине/града:

Адреса подносиоца

Општина

Телефон
Фиксни

Мобилни

Датум 2 0 1 4

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ДИЗЕЛ-ГОРИВО ЗА ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ 

Ради остваривања права на регрес за дизел-гориво употријебљено у пољопривредној производњи на обрадивом земљишту које је 
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, подносим Захтјев за остваривање 
права на регрес за дизел-гориво, које ћу употријебити за јесење радове у 2014. години, од 1. септембра до 15. новембра 2014. године:

Количина дизел-горива Литара
Регрес за дизел-гориво
износи 0,60 KM/лит. 

за колико се умањује малопродајна цијена

 за ратарско-повртарске културе (норма 150 лит/ха)
 за воћарске културе (норма 120 лит/ха)
Укупно одобрена количина дизел-горива
Укупно преостала количина дизел-горива

Уз Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-гориво прилажем неовјерену фото-копију личне карте, односно потврду о реги-
страцији пореског обвезника (ЈИБ) за правна лица и фискалне рачуне – фискалне исјечке, које сам на полеђини својеручно потписао.

Напомена: Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.
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ПОПУЊАВА ОВЛАШЋЕНИ ПРОДАВАЦ:

Назив овлашћеног дистрибутера
Назив и локација бензинске станице

Име и презиме продавца
Потпис продавца и печат

Напомена: За кориснике – пословне субјекте 
поред потписа обавезна је овјера печатом.

Потпис подносиоца Захтјева – корисника:

М.П.

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРОДАЦ ГОРЊИ, 
ГРАД БИЈЕЉИНА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бродац Горњи, град Бијељина, и то за 
катастарску парцелу број 1176, укупне површине 15743 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бродац Горњи, град Бијељина, за 
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар непокретно-
сти у к.о. Бродац Горњи, град Бијељина, и то за катастарску 
парцелу број 1176, уписану у лист непокретности број 992 
к.о. Бродац Горњи.

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

Број: 21.04/951-540/13
1. септембра 2014. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОБОЈ, ГРАД ДОБОЈ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Добој, град Добој, и то за катастарску 
парцелу број: 7095, укупне површине 3654 м², основан у 
складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Добој, град Добој, за катастарску 

парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља се ван сна-
ге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. Добој, град 
Добој, и то за катастарску парцелу број: 7095, уписану у 
посједовни лист број 729 к.о. Добој, као и земљишна књига 
за катастарске парцеле означене као к.п. бр. 330 и 331, упи-
сане у зк. ул. бр. 20 к.о. Липац, град Добој. 

3. Катастар непокретности за непокретности поближе опи-
сане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.04/951-358/14
23. септембра 2014. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КЛАШНИК, ОПШТИНА 
ВИШЕГРАД

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Клашник, општина Вишеград, и то за ката-
старску парцелу број 2404, укупне површине 1917 м², осно-
ван у складу са Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Клашник, општина Вишеград, за 
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Клашник, општина Вишеград, и то за катастарску парцелу 
број 2404, уписану у посједовни лист број 94 к.о. Клашник, 
као и земљишна књига за парцеле означене као к.п. бр. 2598 
и 2599/2, уписане у зк. ул. бр. 563, и к.п. бр. 2600/2, уписану 
у зк. ул. бр. 2077 к.о. СП_ Жлијеб, општина Вишеград.

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

Број: 21.04/951-1732/13
18. септембра 2014. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10 и 86/10), члана 115. став 1. Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/12) и члана 204. Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07 и 50/10), директор Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Републике Српске  д о н о с и
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ДОПУНСКО  Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ ДРУГОВИЋИ, 

ОПШТИНА ЛАКТАШИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Горњи Друговићи, општина Лакташи, 
и то за катастарску парцелу број: 921/2, основан у складу 
са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Горњи Друговићи, општина 
Лакташи, за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог 
рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар 
земљишта у к.о. Горњи Друговићи, општина Лакташи, и то 
за катастарску парцелу број: 921/2, уписану у посједовни 
лист број: 410 к.о. Горњи Друговићи.

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

Број: 21.04/951-67/14
9. септембра 2014. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

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

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

ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Чајниче Град, општина Чајниче, и то 
за катастарске парцеле бр.: 172/2, 175/1, 176/2, 180, 181/2, 
192/1, 149, 150, 151, 152/1, 154/1, 157/1, 158, 117, 118/2, 
51/4, 99/2, 767, 165, 166/1, 333/2, 167, 101/4, 297, 310, 311, 
320, 111/6, 101/2, 769, 764/3, 232, 312, 257/1, 314, 104/5, 
768, 270, 102/2, 101/7, 327, 103/3, 313, 262, 855, 323, 273, 
263, 99/3, 259, 324, 334/1, 816, 842, 843, 226, 227, 857, 726, 
112/2, 639/1, 337, 373/3, 322, 111/2, 100/3, 164, 145, 104/13, 
104/11, 137/1, 137/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 111/3, 104/7, 
112/1, 104/2, 104/8, 104/9, 138, 100/1, 112/7, 113, 114, 115, 
111/5, 103/1, 104/10, 103/2, 3, 110, 116, 118, 854, 340/1, 
340/2, 704, 829/2, 829/3, 752, 335/3, 279, 841, 104/6, 148/2, 
101/5, 225, 222/3, 332, 301, 302, 125, 336, 27/2, 119/2, 123, 
124, 111/4, 119/1, 112/3, 111/7, 101/3, 228, 748/1, 748/2, 274, 
275, 221, 276, 277, 721/4, 858, 710, 729/2, 121, 750/3, 120, 
122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 810, 711/1, 711/2, 712/1, 
712/3, 750/1, 741, 742/1, 742/2, 55/2, 852/2, 321, 721/3, 774, 
775, 819/1, 820, 813, 755, 756, 753, 754, 727, 728, 729/1, 
709/1, 709/2, 712/2, 703/1, 847/2, 730/2, 730/3, 730/1, 731/1, 
733/1, 716, 819/2, 737, 738, 762, 818, 821, 133, 634, 736, 
706, 740, 766, 750/5, 811/1, 687, 607/1, 607/2, 607/3, 610/3, 
672, 743/2, 614, 612/2, 743/1, 743/3, 606/1, 606/4, 608/1, 
608/2, 757/2, 629/3, 629/1, 629/4, 757/1, 616, 607/4, 688/1, 
688/2, 615, 606/2, 759/1, 759/2, 758, 817/1, 817/2, 82, 83, 
89/1, 89/2, 90/1, 91/1, 482, 847/1, 1, 106, 78/1, 78/2, 78/3, 
721/2, 681/1, 680, 677/1, 677/2, 763, 764/1, 764/2, 1048, 
1049, 1054, 1073, 613/1, 1129, 319, 610/1, 644, 645, 660/1, 
643, 654, 650/3, 660/2, 650/1, 650/2, 674, 656, 601/2, 655, 
603, 601/1, 600, 602, 333/3, 648, 649, 646, 647, 686, 598, 
1046, 1047, 55/1, 54, 58, 806, 798/1, 423/2, 802, 85, 86, 438, 
411/1, 412, 385, 808, 410, 433, 425/3, 372, 789, 356/1, 694/1, 
783/5, 694/4, 783/3, 380, 694/2, 408, 701/1, 701/2, 800/4, 
798/2, 800/3, 369/1, 370, 360, 425/4, 403, 443, 393/4, 356/2, 
426, 419, 414/2, 420, 73/1, 73/3, 418, 421, 698, 699/2, 690/2, 

435, 254, 801, 434, 440, 699/1, 428, 804, 390, 397, 700/2, 
371, 400/2, 522/4, 437/3, 437/4, 373/5, 377, 794, 697, 260, 
431, 445/1, 240, 411/2, 396, 713, 405, 406/1, 455, 456, 406/2, 
406/3, 387/2, 448, 361, 237/3, 694/7, 694/3, 425/5, 425/7, 
696/1, 430/1, 430/2, 430/3, 793, 413, 414/1, 381, 382, 425/6, 
436, 1106/1, 1106/2, 37, 548/1, 691, 796, 839, 840/1, 695, 
696/2, 454, 457, 693, 429, 805, 423/1, 398, 795, 237/2, 237/4, 
239, 374, 245, 359, 694/5, 694/6, 425/1, 554, 587, 216, 551, 
492, 94/1, 463, 90/3, 511, 487, 488, 788, 783/1, 783/2, 783/4, 
490, 243, 76/4, 79/2, 548/2, 512, 528, 88/2, 212, 522/2, 424/2, 
425/2, 348, 349, 424/5, 424/1, 424/3, 424/6, 409, 424/4, 1388, 
укупне површине 238109 м², основан у складу са Законом 
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Чајниче Град, општина Чајни-
че, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рје-
шења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар 
непокретности у к.о. Чајниче Град, општина Чајниче, и 
то за катастарске парцеле бр.: 172/2, 175/1, 176/2, 180, 
181/2, 192/1, 149, 150, 151, 152/1, 154/1, 157/1, 158, 117, 
118/2, 51/4, 99/2, 767, 165, 166/1, 333/2, 167, 101/4, 297, 
310, 311, 320, 111/6, 101/2, 769, 764/3, 232, 312, 257/1, 314, 
104/5, 768, 270, 102/2, 101/7, 327, 103/3, 313, 262, 855, 323, 
273, 263, 99/3, 259, 324, 334/1, 816, 842, 843, 226, 227, 857, 
726, 112/2, 639/1, 337, 373/3, 322, 111/2, 100/3, 164, 145, 
104/13, 137/1, 137/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 111/3, 104/7, 
112/1, 104/2, 104/8, 104/9, 138, 100/1, 112/7, 113, 114, 115, 
111/5, 103/1, 104/10, 103/2, 3, 110, 116, 118, 854, 340/1, 
340/2, 704, 829/2, 829/3, 752, 335/3, 279, 841, 104/6, 148/2, 
101/5, 225, 222/3, 332, 301, 302, 125, 336, 27/2, 119/2, 123, 
124, 111/4, 119/1, 112/3, 111/7, 101/3, 228, 748/1, 748/2, 274, 
275, 221, 276, 277, 721/4, 858, 710, 729/2, 121, 750/3, 120, 
122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 810, 711/1, 711/2, 712/1, 
712/3, 750/1, 741, 742/1, 742/2, 55/2, 852/2, 321, 721/3, 774, 
775, 819/1, 820, 813, 755, 756, 753, 754, 727, 728, 729/1, 
709/1, 709/2, 712/2, 703/1, 847/2, 730/2, 730/3, 730/1, 731/1, 
733/1, 716, 819/2, 737, 738, 762, 818, 821, 133, 634, 736, 
706, 740, 766, 750/5, 811/1, 687, 607/1, 607/2, 607/3, 610/3, 
672, 743/2, 614, 612/2, 743/1, 743/3, 606/1, 606/4, 608/1, 
608/2, 757/2, 629/3, 629/1, 629/4, 757/1, 616, 607/4, 688/1, 
688/2, 615, 606/2, 759/1, 759/2, 758, 817/1, 817/2, 82, 83, 
89/1, 89/2, 90/1, 91/1, 482, 847/1, 1, 106, 78/1, 78/2, 78/3, 
721/2, 681/1, 680, 677/1, 677/2, 763, 764/1, 764/2, 613/1, 
319, 610/1, 644, 645, 660/1, 643, 654, 650/3, 660/2, 650/1, 
650/2, 674, 656, 601/2, 655, 603, 601/1, 600, 602, 333/3, 648, 
649, 646, 647, 686, 598, 55/1, 54, 58, 806, 798/1, 423/2, 802, 
85, 86, 438, 411/1, 412, 385, 808, 410, 433, 425/3, 372, 789, 
356/1, 694/1, 783/5, 694/4, 783/3, 380, 694/2, 408, 701/1, 
701/2, 800/4, 798/2, 800/3, 369/1, 370, 360, 425/4, 403, 443, 
393/4, 356/2, 426, 419, 414/2, 420, 73/1, 73/3, 418, 421, 698, 
699/2, 690/2, 435, 254, 801, 434, 440, 699/1, 428, 804, 390, 
397, 700/2, 371, 400/2, 522/4, 437/3, 437/4, 373/5, 377, 794, 
697, 260, 431, 445/1, 240, 411/2, 396, 713, 405, 406/1, 455, 
456, 406/2, 406/3, 387/2, 448, 361, 237/3, 694/7, 694/3, 425/5, 
425/7, 696/1, 430/1, 430/2, 430/3, 793, 413, 414/1, 381, 382, 
425/6, 436, 37, 548/1, 691, 796, 839, 840/1, 695, 696/2, 454, 
457, 693, 429, 805, 423/1, 398, 795, 237/2, 237/4, 239, 374, 
375, 245, 359, 694/5, 649/6, 425/1, 554, 587, 216, 551, 492, 
94/1, 463, 90/3, 511, 487, 488, 788, 783/1, 783/2, 783/4, 490, 
243, 76/4, 79/2, 548/2, 512, 528, 88/2, 212, 522/2, 424/2, 
425/2, 348, 349, 424/5, 424/1, 424/3, 424/6, 409, 424/4, као 
и катастарске парцеле КО Чајниче бр.: 37/25, 37/26, 37/27, 
36/52, 38/34, 77/13, 37/49 и КО Безујно број: 49/16 попи-
сног катастра.

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

Број: 21.04/951-50/14
28. августа 2014. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.
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САД РЖА Ј

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ЈУ Службени гласник Републик Српске располаже модерно опремљеном штампаријом, у којојe

штампамо властита издања и разн врсне графичке производе, од којих издвајамо:o

- штампање вриједносних папира на специјалним заштићеним папирима и са могућношћу заштите

наношењем .ХОЛОГРАМА

У оквиру ове групе послова радимо:

- за Министарство финансија мјенице, томболске листиће, сертификате, специјалне наљепнице,

- за Министарство управе и локалне самоуправе матичне књиге и изводе из матичних књига,

- за Бањалучки универзитет дипломе, индексе и друге обрасце са заштитом,

- за Ауто-мото савез Републике Српске радимо међународне возачке дозволе и обрасце са холограмском

заштитом.

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

Телефон/факс: (051) 456-350
E-mail: s @grs.stamparija slglasnik.org



 

16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 87 3.10.2014.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро ра-
чуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-
81 код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. 
Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одго ворни уредник Драган Веселиновић. 
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: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист је 
уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.

Ц Ј ЕНОВНИК 
О УСЛУГАМА ОГЛАШАВАЊА У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”
Утврђују се цијене оглашавања у “Службеном гласнику Републике Српске” како слије-
ди:
1. Објављивање правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста министарстава, републичких органа, управа и републичких управних органи-
зација
Цијена једне странице (односи се на сваку започету страницу) ............. 100,00 КМ
2. Објављивање статута, колективних уговора и осталих општих аката правних лица и 
органа управљања и спискова несолвентних клијената банака
Цијена једне странице (односи се на сваку започету страницу) ............. 210,00 КМ
3. Јавни позиви, конкурси, обавјештења, одлуке и рјешења правних лица 
Цијена по једном куцаном реду на формату А4 ............................................. 5,00 КМ
4. Објављивање уписа у судски регистар, брисање из судског регистра, стечаји, ликви-
дације и остали судски огласи 
Цијена по једном куцаном реду на формату А4 ............................................. 7,00 КМ
5. За проглашење умрлих и доказивање смрти
Цијена по једном куцаном реду на формату А4 ............................................. 5,00 КМ
6. Објављивање изгубљених исправа и докумената, печата и штамбиља правних лица
Цијена по једном документу ............................................................................ 15,00 КМ
7. За изгубљене личне исправе и документа физичких лица (лична карта, возачка до-
звола и друга лична документа)
Цијена по једном документу .............................................................................. 7,00 КМ
8. За изгубљене и украдене пасоше издате у РС и БиХ
Цијена по једном документу ............................................................................ 15,00 КМ
9. За изгубљене и украдене пасоше и друга лична документа издата у другим државама
Цијена по једном документу ............................................................................ 40,00 КМ
У цијену је урачунат ПДВ.


