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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О НА ЦИ О НАЛ НИМ 

ПАР КО ВИ МА

Про гла ша вам За кон о на ци о нал ним пар ко ви ма, ко ји је
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де -
сет осмој сјед ни ци, одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не - а Вије -
ће на ро да 23. ју ла 2010. го ди не по твр ди ло да усво је ним За -
ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма ни је угро жен ви тал ни на -
ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-867/10                   Предсједник
26. јула 2010. године                   Републике,
Бања Лука               Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О НА ЦИ О НАЛ НИМ ПАР КО ВИ МА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пи та ња од зна ча ја за за шти ту,
раз вој, уна пре ђе ње, упра вља ње, фи нан си ра ње и одр жи во
ко ри шће ње на ци о нал них пар ко ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка).

Члан 2.

(1) На ци о нал ни пар ко ви су под руч ја по себ них при род -
них ври јед но сти и свој ста ва од еко ло шког, на уч ног, кул тур -
ног, исто риј ског, обра зов ног, здрав стве но-ре кре а тив ног и
ту ри стич ког зна ча ја, ко ја ка рак те ри ше при су ство ре пре -
зен та тив них би о ло шких, ге о мор фо ло шких, ге о ло шких и
хи дро ло шких по ја ва и про це са, ста ни шта и вр ста од по -
себ ног зна ча ја, и при па да ју ћих кул тур но-исто риј ских
вријед но сти.

(2) На ци о нал ни пар ко ви и у њи ма са др жа не при род не
ври јед но сти, при род ни ре сур си и ра дом ство ре не ври јед -
но сти, укљу чу ју ћи и кул тур но-исто риј ске спо ме ни ке, у
сво ји ни су Ре пу бли ке и као до бра од оп штег ин те ре са ужи -
ва ју по себ ну бри гу и за шти ту.

Члан 3.

На ци о нал ни пар ко ви у Ре пу бли ци про гла ша ва ју се по -
себ ним за ко ном, под усло ви ма и у по ступ ку ка ко је про пи -
са но За ко ном о за шти ти при ро де.

Члан 4.

За под руч је на ци о нал ног пар ка до но се се сље де ћи ак ти
и про пи си:

а) про стор ни план под руч ја на ци о нал ног пар ка,

б) план упра вља ња на ци о нал ним пар ком (у да љем тек -
сту: план упра вља ња) и

в) дру ги про пи си у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и
За ко на о за шти ти при ро де.

II - УПРА ВЉА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА НА ЦИ О НАЛ НИХ 
ПАР КО ВА

Члан 5.

(1) По сло ви за шти те, раз во ја и упра вља ња на ци о нал -
ним пар ко ви ма су по сло ви од оп штег ин те ре са.

(2) На ци о нал ним пар ком упра вља јав на уста но ва.

(3) Јав ну уста но ву из ста ва 2. овог чла на осни ва Ре пу -
бли ка, у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је си стем јав них слу -
жби.

Члан 6.

(1) Ор га ни јав не уста но ве су управ ни од бор и ди рек тор.

(2) Управ ни од бор и ди рек то ра име ну је и ра зр је ша ва
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на при је длог ми ни стар ства
надле жног за за шти ту жи вот не сре ди не, на кон спро ве де -
ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је.

(3) На над ле жност, са став и из бор ор га на јав не уста но -
ве при мје њу је се за кон ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

Члан 7.

(1) Јав на уста но ва упра вља при род ним и кул тур но-
исто риј ским ври јед но сти ма, зе мљи штем, објек ти ма и дру -
гим не по крет но сти ма у сво ји ни Ре пу бли ке, ко ја су јој пре -
не се на на упра вља ње и ко ри шће ње, у скла ду са за ко ном
ко ји про пи су је си стем јав них слу жби и план ским до ку мен -
ти ма.

(2) Јав на уста но ва оба вља и по сло ве:

а) упра вља ња, за шти те, га је ња, уна пре ђи ва ња шу ма и
шум ског зе мљи шта, лов не и ри бо лов не фа у не, у скла ду са
овим и по себ ним за ко ни ма из чла на 3. овог за ко на,

б) ор га ни зо ва ња и пру жа ња ту ри стич ко-уго сти тељ ских
услу га,

в) ор га ни зо ва ња ис тра жи ва ња у обла сти за шти те и ра -
з во ја на ци о нал ног пар ка,

г) пре зен та ци је и по пу ла ри за ци је на ци о нал ног пар ка и
ње го вих при род них ври јед но сти и кул тур но-исто риј ских
до ба ра,

д) ор га ни зо ва ња про јек то ва ња, из град ње и одр жа ва ња
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 -
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о нал ног пар ка, у скла ду са про стор ним пла ном под руч ја
на ци о нал ног пар ка и пла ном упра вља ња ко ји се до но си у
скла ду са За ко ном о за шти ти при ро де и

ђ) дру ге по сло ве од ре ђе не ак ти ма јав не уста но ве.

Члан 8.

(1) У оба вља њу по сло ва упра вља ња, за шти те и раз во ја
јав на уста но ва:

а) да је са гла сност за оба вља ње на уч них ис тра жи ва ња,
из во ђе ње ис тра жи вач ких ра до ва, сни ма ње фил мо ва, по -
ста вља ње при вре ме них обје ка та на по вр ши на ма у на ци о -
нал ном пар ку и да је дру га одо бре ња утвр ђе на овим за ко -
ном,

б) оба вља струч не по сло ве ко ји се од но се на за шти ту
жи вот не сре ди не на под руч ју на ци о нал ног пар ка за по тре -
бе во ђе ња по да та ка од зна ча ја за пла ни ра ње и уре ђе ње
про сто ра у на ци о нал ном пар ку, из ра ду ана ли за и дру ге до -
ку мен та ци о не осно ве из окви ра сво је дје лат но сти за при -
пре ма ње до ку ме на та про стор ног уре ђе ња за под руч је на -
ци о нал ног пар ка, при пре ма ње по да та ка за уре ђе ње ло ка -
ци ја на гра ђе вин ском зе мљи шту ко је је пре не се но на ко ри -
шће ње и упра вља ње на ци о нал ном пар ку и

в) во ди по дат ке о за шти ће ним при род ним ври јед но сти -
ма и кул тур ним до бри ма, вр ста ма фло ре и фа у не, из вр ше -
ним на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма и ис тра жним ра до -
ви ма (ге о ло шким, хи дро ло шким и дру гим) од ин те ре са за
за шти ту, раз вој и упра вља ње на ци о нал ним пар ком.

(2) По дат ке из ста ва 1. тач ка в) овог чла на јав на уста -
но ва до ста вља ми ни стар ству над ле жном за за шти ту жи -
вот не сре ди не и ор га ну над ле жном за за шти ту при ро де и
за шти ту кул тур но-исто риј ских до ба ра.

Члан 9.

(1) У скла ду са од ред ба ма овог за ко на и За ко на о за -
шти ти при ро де, спро во де се сље де ће мје ре за шти те и ра -
зво ја:

а) спре ча ва ње рад њи ко је мо гу на ру ши ти основ на оби -
љеж ја и дру га свој ства на ци о нал ног пар ка,

б) за шти та, очу ва ње и уна пре ђи ва ње би о ге о граф ских
оби љеж ја под руч ја, еко си сте ма и ра зно вр сно сти из вор не
фло ре и фа у не, ге нет ског фон да и ње го вог об на вља ња по -
нов ним уно ше њем вр сте фло ре и фа у не ко је су жи вје ле на
под руч ју на ци о нал ног пар ка, те из два ја њем и уз га ја њем
сје мен ских са сто ји на, као и дру гих, ре пре зен та тив них, би -
о ло шких, ге о мор фо ло шких, ге о ло шких, хи дро граф ских и
пеј за жних оби љеж ја,

в) очу ва ње ре пре зен та тив них об ли ка ет но ло шког на -
сље ђа и дру гих кул тур но-исто риј ских ври јед но сти,

г) на уч но и стра жи вач ка дје лат ност,

д) кул тур но-обра зов на дје лат ност,

ђ) пре зен та ци ја и по пу ла ри за ци ја ври јед но сти на ци о -
нал ног пар ка,

е) уре ђи ва ње под руч ја и из град ња обје ка та у свр ху очу -
ва ња, об на вља ња и уна пре ђи ва ња при род них и кул тур но-
исто риј ских ври јед но сти и њи хо ве пре зен та ци је, као и са -
на ци је и ре ви та ли за ци је угро же них ди је ло ва на ци о нал ног
пар ка и

ж) ус по ста вља ње и раз вој ту ри стич ких, ре кре а тив них
и дру гих раз вој них функ ци ја у ко ри шће њу при род них и
кул тур но-исто риј ских ври јед но сти на ци о нал ног пар ка у
гра ни ца ма и на на чин ко јим ће се обез би је ди ти за шти та,
очу ва ње и уна пре ђи ва ње тих ври јед но сти.

(2) Мје ре за шти те и раз во ја на ци о нал них пар ко ва са -
став ни су дио пла но ва упра вља ња, и дру гих до ку ме на та
ко ји се до но се на осно ву овог и по себ них за ко на, а ко ји
уре ђу ју пи та ња за шти те, очу ва ња, уна пре ђе ња и ко ри шће -
ња на ци о нал ног пар ка.

(3) Про стор ни план под руч ја на ци о нал ног пар ка се
при пре ма и до но си у скла ду са од ред ба ма за ко на ко ји ре -
гу ли ше област про стор ног уре ђе ња и гра ђе ња.

(4) Про стор ним пла ном под руч ја на ци о нал ног пар ка из
ста ва 3. овог чла на мо гу се уре ди ти и по себ не зо не и ре жи -
ми за шти те у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма.

Члан 10.

(1) На под руч ју на ци о нал ног пар ка мо гу се вр ши ти са -
мо оне при вред не, ту ри стич ко-уго сти тељ ске и на уч но -
истра жи вач ке дје лат но сти за ко је се у по ступ ку до би ја ња
до зво ла 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.

(2) Из град ња обје ка та и из во ђе ње ра до ва у свр ху оба -
вља ња дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на мо гу се вр ши ти
са мо ако су у скла ду са про стор ним пла ном под руч ја и пла -
ном упра вља ња на ци о нал ним пар ком и на осно ву одо бре -
ња за гра ђе ње ко је до но си над ле жни ор ган упра ве, у скла -
ду са За ко ном.

Члан 11.

(1) На под руч ју на ци о нал ног пар ка за бра ње но је:

а) сје ћи или уни шта ва ти др ве ће, жбу ње и оста лу ве ге -
та ци ју, осим вр ше ња са ни тар них сје ча,

б) уно си ти алох то не вр сте би ља ка, жи во ти ња и гљи ва,
ко је сло бод но жи ве у при ро ди, као и лов ди вља чи, осим са -
ни тар ног и уз гој ног од стре ла у зо на ма утвр ђе ним по себ -
ним про пи си ма,

в) вр ши ти не кон тро ли са но са ку пља ње ље ко ви тог и
аро ма тич ног би ља, гљи ва, шум ских и дру гих пло до ва на
ци је лом под руч ју на ци о нал ног пар ка,

г) гра ди ти објек те или из во ди ти дру ге ра до ве ко ји ма се
за га ђу је зе мљи ште и ва здух, по гор ша ва ква ли тет во да,
мије ња њи хо ва ко ли чи на, про стор ни и вре мен ски рас по -
ред, осим обје ка та за по тре бе во до снаб ди је ва ња у зо на ма
утвр ђе ним про стор ним пла ном на ци о нал ног пар ка,

д) гра ди ти енер гет ске објек те и из во ди ти дру ге ра до ве,
осим за по тре бе на ци о нал ног пар ка,

ђ) гра ди ти ну кле ар не објек те,

е) од ла га ти от пад,

ж) екс пло а ти са ти ми не рал не си ро ви не,

з) гра ди ти ма ги страл не и ре ги о нал не пу те ве, осим кад
је то пред ви ђе но про стор ним пла ном под руч ја на ци о нал -
ног пар ка,

и) уни шта ва ти гра нич не зна ко ве, та бле упо зо ре ња и
оба вје ште ња, ре клам не па ное, ту ри стич ку сиг на ли за ци ју и
по ру ке ко је упу ћу ју на зна чај и уло гу пар ка и

ј) оба вља ти дје лат но сти и пред у зи ма ти дру ге рад ње ко -
ји ма се уни шта ва при ро да, од но сно угро жа ва ју оби љеж ја
на ци о нал ног пар ка.

(2) Из у зет но, мо же се до зво ли ти град ња енер гет ских
обје ка та, ако су од ин те ре са за Ре пу бли ку Срп ску, уз прет -
ход ну са гла сност Вла де.

(3) По ред мје ра на ве де них у ста ву 1. овог чла на, по себ -
не мје ре за бра на и огра ни че ња у на ци о нал ним пар ко ви ма
уре ђу ју се по себ ним за ко ном о про гла ше њу на ци о нал ног
пар ка, из чла на 3. овог за ко на.

Члан 12.

Прав на и фи зич ка ли ца ко ја вр ше дје лат но сти на под -
руч ју на ци о нал них пар ко ва ста ра ју се о за шти ти и раз во ју
до ба ра на ци о нал них пар ко ва и ду жни су да се при др жа ва -
ју и спро во де мје ре за шти те и раз во ја на ци о нал ног пар ка
про пи са не овим за ко ном и про пи си ма до не се ним на осно -
ву ње га.

Члан 13.

(1) На при је длог ди рек то ра, управ ни од бор јав не уста -
но ве на ци о нал ног пар ка до но си го ди шњи про грам за шти -
те и по сло ва ња на ци о нал ног пар ка.

(2) Го ди шњи про грам за шти те и по сло ва ња на ци о нал -
ног пар ка је крат ко роч ни план ски до ку мент, ко јим се пла -
ни ра ју и уре ђу ју пи та ња за шти те и очу ва ња фло ре и фа у не
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(по себ но лов не и ри бо лов не) и ве ге та ци ја шу ма и во да, као
и уре ђе ња шум ског и по љо при вред ног зе мљи шта у на ци о -
нал ном пар ку, као и ана ли за тро шко ва за спро во ђе ње по -
сло ва за шти те, укљу чу ју ћи опе ра тив не и дру ге тро шко ве.

(3) Ми ни стар ство над ле жно за за шти ту жи вот не сре ди -
не да је са гла сност на го ди шњи про грам упра вља ња.

Члан 14.

(1) Ми ни стар над ле жан за за шти ту жи вот не сре ди не
до но си пра вил ник о уну тра шњем ре ду у на ци о нал ном пар -
ку, а по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ор га на над ле -
жног за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род ног на сље -
ђа.

(2) Пра вил ни ком из ста ва 1. овог чла на уре ђу ју се пи -
та ња од зна ча ја за за шти ту, уна пре ђи ва ње и одр жи во ко ри -
шће ње до ба ра на ци о нал ног пар ка, а на ро чи то на чин и
усло ви бо рав ка и кре та ња по сје ти ла ца у на ци о нал ном пар -
ку, на чин и усло ви ко ри шће ња лов не и ри бо лов не фа у не,
па шња ка, ље ко ви тог би ља и гљи ва, шум ских пло до ва, ре -
кре а тив них и дру гих јав них по вр ши на у пар ку, усло ви кре -
та ња и пар ки ра ња во зи ла, усло ви и на чин по ста вља ња ре -
клам них, ин фор ма тив них и дру гих озна ка ко ри сни ка на ци -
о нал ног пар ка, мје ре за шти те при ли ком оба вља ња на уч них
ис тра жи ва ња и из во ђе ња ис тра жи вач ких ра до ва, оба вља -
ње ту ри стич ких, уго сти тељ ских и дру гих дје лат но сти,
пра ви ла за одр жа ва ње чи сто ће у на ци о нал ном пар ку, по -
себ не за бра не и огра ни ча ва ња у спро во ђе њу ре жи ма за -
шти те, одр жа ва ње пут них ко му ни ка ци ја, по ста вља ње пла -
ни нар ских озна ка и пу то ка за и дру ге усло ве обез бје ђе ња
ре жи ма за шти те и раз во ја у на ци о нал ном пар ку, у скла ду
са овим за ко ном.

Члан 15.

(1) Ако се зе мљи ште или дру га не по крет ност ко ја се
на ла зи на про сто ру и у са ста ву на ци о нал них пар ко ва не
мо же ис ко ри шћа ва ти или је њи хо во ис ко ри шћа ва ње огра -
ни че но, но си лац пра ва ко ри шће ња, од но сно рас по ла га ња
има пра во на на кна ду у ви си ни ума ње них при хо да на те рет
су бје ка та у чи ју ко рист је уста но вље но то огра ни че ње.

(2) Пра во сво ји не на зе мљи шту или дру гој не по крет но -
сти ко ја се на ла зи на про сто ру и у са ста ву на ци о нал них
пар ко ва мо же се из у зе ти са мо у скла ду са од ред ба ма За ко -
на о екс про при ја ци ји.

III - ФИ НАН СИ РА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПАР КО ВА

Члан 16.

(1) Сред ства за фи нан си ра ње на ци о нал них пар ко ва
обез бје ђу је се из:

а) бу џе та Ре пу бли ке и

б) вла сти тих при хо да.

(2) Сред ства за фи нан си ра ње по сло ва за шти те и раз во -
ја на ци о нал них пар ко ва мо гу се обез би је ди ти и:

а) из бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на чи јој се
те ри то ри ји на ла зи на ци о нал ни парк,

б) удру жи ва њем сред ста ва пред у зе ћа, уста но ва и дру -
гих прав них и фи зич ких ли ца,

в) фи нан си ра њем по себ них про је ка та,

г) од до на ци ја, кре ди та и зај мо ва и

д) из дру гих из во ра у скла ду са за ко ном.

(3) При хо ди из ста ва 1. тач ка б) овог чла на мо гу се
оства ри ва ти од:

а) на кна да за бо ра вак (ула зни це),

б) на кна да за оба вља ње дје лат но сти, од но сно вр ше ње
услу га у на ци о нал ном пар ку (ту ри стич ких, уго сти тељ -
ских, про дај них и дру гих),

в) на кна да за пар ки ра ње, ло го ро ва ње, кам по ва ње и
слич но,

г) на кна да за ко ри шће ње по себ но уре ђе ног те ре на
(спорт ски те ре ни, ло ви ште и слич но),

д) на кна да за ко ри шће ње зе мљи шта за ор га ни зо ва ње
при ред би, ма ни фе ста ци ја и слич но и

ђ) дру гих на кна да.

(4) Ви си ну и на чин при ку пља ња на кна да из ста ва 1.
овог чла на про пи са ће јав на уста но ва по себ ним про пи сом,
уз прет ход ну са гла сност ми ни стар ства над ле жног за за -
шти ту жи вот не сре ди не и уз ми шље ње Ми ни стар ства фи -
нан си ја.

IV - СЛУ ЖБА НАД ЗО РА

Члан 17.

(1) У окви ру јав не уста но ве у на ци о нал ном пар ку ор га -
ни зу је се слу жба над зо ра ра ди обез бје ђи ва ња уну тра шњег
ре да.

(2) Слу жбу над зо ра чи не над зор ни ци на ци о нал ног пар -
ка.

(3) Слу жба над зо ра кон тро ли ше при мје ну пра вил ни ка
о уну тра шњем ре ду, по ста вља и одр жа ва про пи са не озна ке
у на ци о нал ном пар ку, оба вља по сло ве чу ва ња спо ме ни ка,
шу ма, ло ви шта, ри бо лов ног под руч ја на ци о нал ног пар ка и
оба вља дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном.

Члан 18.

(1) Ако над зор ник на ци о нал ног пар ка у то ку вр ше ња
слу жбе уста но ви да је ли це из вр ши ло рад њу су прот ну пра -
ви ли ма уну тра шњег ре да или пре кр ши ло ре жим за шти те,
или ка да је учи ни ло рад њу ко ја има оби љеж је пре кр ша ја
или кри вич ног дје ла или да за то по сто ји сум ња, овла шћен
је и ду жан да:

а) ле ги ти ми ше ли це у на ци о нал ном пар ку,

б) из вр ши пре глед свих вр ста во зи ла и то ва ра,

в) при вре ме но оду зме пред ме те ко ји ма је из вр шен пре -
кр шај или кри вич но дје ло и пред ме те ко ји су на ста ли или
при ба вље ни из вр ше њем та квог дје ла, као и да све пред ме -
те без од ла га ња пре да над ле жној слу жби на ци о нал ног пар -
ка,

г) ли це без лич них ис пра ва, за те че но у вр ше њу пре кр -
ша ја или кри вич ног дје ла, за др жи, оба ви је сти и пре да ор -
га ну уну тра шњих по сло ва и

д) из да пре кр шај ни на лог, у скла ду са За ко ном о пре кр -
ша ји ма.

(2) У вр ше њу слу жбе над зор ник на ци о нал ног пар ка је
ду жан да по ка же ле ги ти ма ци ју над зор ни ка.

(3) Ле ги ти ма ци ју над зор ни ка из да је ди рек тор јав не
уста но ве.

Члан 19.

Ми ни стар над ле жан за за шти ту жи вот не сре ди не про -
пи са ће усло ве, на чин ко ри шће ња и из глед уни фор ми, ле ги -
ти ма ци је и слу жбе ног на о ру жа ња струч них слу жби, уз
прет ход ну са гла сност ми ни стар ства над ле жног за уну тра -
шње по сло ве.

V - НАД ЗОР

Члан 20.

Над зор над при мје ном од ре да ба овог за ко на и про пи са
до не се них на осно ву овог за ко на вр ши ми ни стар ство
надле жно за за шти ту жи вот не сре ди не.

Члан 21.

Ин спек циј ски над зор над при мје ном од ре да ба овог за -
ко на или про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње вр ши
ин спек ци ја над ле жна за за шти ту жи вот не сре ди не, шу мар -
ство, во до при вре ду, про свјет на ин спек ци ја, тр жи шна и са -
ни тар на ин спек ци ја, у скла ду са за ко ном.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 22.

(1) Нов ча ном ка зном од 3.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај од го вор но ли це у прав ном ли цу ко је кр ши
од ред бе чла на 9. овог за ко на.

(2) Нов ча ном ка зном у из но су од 5.000 КМ до 15.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це:
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а) ако се не при др жа ва утвр ђе них мје ра за шти те на ци -
о нал них пар ко ва,

б) ако у на ци о нал ним пар ко ви ма пред у зи ма рад ње или
гра ди објек те су прот но од ред ба ма овог за ко на и

в) ако при ко ри шће њу до ба ра на ци о нал них пар ко ва не
по сту па у скла ду са од ред ба ма чл. 14. и 15. овог за ко на.

(3) Нов ча ном ка зном у из но су од 10.000 КМ до 20.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це ко је кр ши од ред бе
чла на 11. овог за ко на.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 10.000 КМ.

(5) Нов ча ном ка зном у из но су од 100 КМ до 500 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај фи зич ко ли це на ли цу мје ста, а пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 200 КМ до 1.000 КМ ако у на -
ци о нал ном пар ку пред у зи ма рад ње су прот но од ред ба ма
чл. 7. и 14. овог за ко на.

Члан 23.

Ако прав на или фи зич ка ли ца не по сту пе у скла ду са
ста вом 1. овог чла на и ти ме про у зро ку ју ште ту на ци о нал -
ном пар ку, од го ва ра ће пре ма про пи си ма ко ји ре гу ли шу од -
го вор но сти за при чи ње ну ште ту.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24.

Ста тус, ор га ни за ци ја и фи нан си ра ње ме мо ри јал них
ком плек са у са ста ву по сто је ћих на ци о нал них пар ко ва уре -
ђу ју се у скла ду са про пи си ма за шти те при род ног и кул -
тур но-исто риј ског на сље ђа.

Члан 25.

(1) Од ред бе овог за ко на од но се се на под руч ја на ци о -
нал них пар ко ва на те ри то ри ји и у сво ји ни Ре пу бли ке, и за
дру га за шти ће на под руч ја се не ће при мје њи ва ти.

(2) На од но се ко ји ни су ре гу ли са ни овим за ко ном при -
мје њи ва ће се од го ва ра ју ће од ред бе про пи са ко ји ре гу ли шу
за шти ту при ро де, уре ђе ње про сто ра, за шти ту жи вот не сре -
ди не и за шти ту кул тур них до ба ра.

Члан 26.

(1) Вла да ће у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на до ни је ти акт о про мје ни об ли ка ор га ни зо ва -
ња по сто је ћих на ци о нал них пар ко ва у јав не уста но ве.

(2) Јав не уста но ве ће пре у зе ти рад ни ке, пра ва, оба ве зе и
сред ства по сто је ћих јав них пред у зе ћа ко ја су упра вља ла На -
ци о нал ним пар ком “Су тје ска”, са сје ди штем на Тјен ти шту и
На ци о нал ним пар ком “Ко за ра”, са сје ди штем у При је до ру.

Члан 27.

(1) На род на скуп шти на ће нај ка сни је у ро ку од дви је
го ди не од да на сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти по -
се бан про стор ни план за сва ко под руч је по сто је ћих на ци о -
нал них пар ко ва, а у скла ду са Про стор ним пла ном Ре пу -
бли ке Срп ске.

(2) На род на скуп шти на ће нај ка сни је у ро ку од дви је
го ди не од да на сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти по -
себ не за ко не ко јим ће ре гу ли са ти по сто је ће на ци о нал не
пар ко ве.

Члан 28.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о на ци о нал ним пар ко ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 21/96 и 74/05), осим од ред бе чла на 19. ко ја
пре ста је да ва жи до но ше њем по себ них за ко на из чла на 27.
став 2. овог за ко на.

Члан 29.

Овај за кон 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: 01-1006/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1179

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске” број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 

И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ГЕ О ЛО ШКИМ 

ИС ТРА ЖИ ВА ЊИ МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
ге о ло шким ис тра жи ва њи ма, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет осмој сјед ни ци,
одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 23. ју ла
2010. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма
и до пу на ма За ко на о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма ни је угро -
жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на ро да
у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-869/10 Предсједник
26. јула 2010. године                     Републике,
Бања Лука                Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 

О ГЕ О ЛО ШКИМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊИ МА

Члан 1.

У За ко ну о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 51/04) члан 6. ми је ња се
и гла си:

“Ге о ло шка ис тра жи ва ња у сми слу чла на 2. За ко на су
основ на и де таљ на.”.

Члан 2.

У чла ну 7. у тач ки 1. али не ја дру га ми је ња се и гла си:

“- из ра ду свих вр ста ге о ло шких ка ра та: основ них (ге о -
ло шких, хи дро ге о ло шких и ин же њер ско-ге о ло шких) у раз -
мје ри 1:100 000 - 1:10 000 и те мат ских (ли то ло шких и фор -
ма ци о них, струк тур но-тек тон ских, ге о мор фо ло шких, се и -
змо тек тон ских, ге о хе миј ских, ге о фи зич ких, ми не ра ло ге -
нет ских, ме та ло ге нет ских, ге о е ко ло шких и ге о ло шко-еко -
ном ских и дру го)”.

По сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си:

“Из ра да основ них ге о ло шких ка ра та из ста ва 1. овог
чла на вр ши се пре ма упут стви ма ко је до но си ми ни стар, на
при је длог Ре пу блич ког за во да за ге о ло шка ис тра жи ва ња.”.

Члан 3.

По сли је чла на 7. до да је се но ви члан 7а. ко ји гла си:

“Члан 7а.

Основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња су по сло ви од по себ -
ног зна ча ја за Ре пу бли ку Срп ску и фи нан си ра ју се из бу џе -
та Ре пу бли ке.

Основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња оба вља ју се у скла ду
са ду го роч ним про гра мом раз во ја основ них ге о ло шких
истра жи ва ња и го ди шњим про гра мом из во ђе ња ге о ло шких
ис тра жних ра до ва.

Ду го роч ни про грам раз во ја основ них ге о ло шких
истра жи ва ња до но си се за пе ри од од нај ма ње де сет го ди на
и са др жи: ци ље ве и прав це раз во ја основ них ге о ло шких
ис тра жи ва ња за сно ва них на оства ре ним ре зул та ти ма
основ них ге о ло шких ис тра жи ва ња у прет ход ном пе ри о ду,
вр сту и обим про гра ми ра них ра до ва и на чин пра ће ња ре а -
ли за ци је про гра ма.

Го ди шњим про гра мом из во ђе ња ге о ло шких ис тра жи -
ва ња бли же се од ре ђу ју ци ље ви, вр ста и обим основ них ге -
о ло шких ис тра жи ва ња, од но сно ис тра жних ра до ва, ди на -
ми ка из во ђе ња ра до ва и из нос нов ча них сред ста ва ко ја ће
би ти по треб на за спро во ђе ње про гра ма.

4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 75 6.08.2010.



Из ра ду про гра ма из ста ва 2. овог чла на вр ши Ре пу -
блич ки за вод за ге о ло шка ис тра жи ва ња.

Ду го роч ни про грам раз во ја основ них ге о ло шких
истра жи ва ња до но си На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, а го ди шњи про грам из во ђе ња ге о ло шких ис тра жних
ра до ва до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са сред -
стви ма пла ни ра ним у бу џе ту Ре пу бли ке Срп ске за те на -
мје не.”.

Члан 4.

Члан 12. бри ше  се.

Члан 5.

По сли је чла на 13. до да је се но ви члан 13а. ко ји гла си:

“Члан 13а.

Ге о ло шки ин фор ма ци о ни си стем (у да љем тек сту: ин -
фор ма ци о ни си стем) ус по ста вља, ор га ни зу је и одр жа ва Ре -
пу блич ки за вод за ге о ло шка ис тра жи ва ња и дио је је дин -
стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу бли ке Срп ске.

Ин фор ма ци о ни си стем чи ни ба зу по да та ка ко ја пред -
ста вља осно в за: са гле да ва ње ге о ло шких ре сур са Ре пу бли -
ке Срп ске, ге о ло шко пла ни ра ње, про јек то ва ње ге о ло шких
ис тра жних ра до ва, оства ри ва ње гло бал не ге о ко му ни ка ци је
и ко мер ци ја ли за ци ју ге о ло шких ин фор ма ци ја.

Но си о ци пра ва на ис тра жи ва ње оба ве зни су да Ре пу -
блич ком за во ду за ге о ло шка ис тра жи ва ња до ста вља ју пот -
пу не и тач не по дат ке о спро ве де ним ис тра жним ра до ви ма
и до би је ним ре зул та ти ма, као и дру ге по дат ке од зна ча ја за
ис тра жи ва ња ге о ло шких ре сур са, ко ли чи на ма и ква ли те ту
ге о ло шких ре зер ви о ко ји ма се во ди еви ден ци ја на осно ву
овог за ко на и дру гих про пи са.

За ко ри шће ње по да та ка и до ку мен та ци је из ин фор ма -
ци о ног си сте ма пла ћа се на кна да у из но су од 5% од тр жи -
шне ври јед но сти ис тра жних ра до ва на том ис тра жном про -
сто ру.

На кна да из ста ва 4. овог чла на је при ход бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске.

Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је вр сту, обим и на чин
при ку пља ња по да та ка о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма, ус по -
ста вља ње ин фор ма ци о ног си сте ма, об ра ду и чу ва ње по да -
та ка, усло ве и на чин ко ри шће ња ин фор ма ци ја, као и ра -
змје ну по да та ка.”.

Члан 6.

Члан 15. бри ше се.

Члан 7.

Члан 16. ми је ња се и гла си:

“Ге о ло шка ис тра жи ва ња, над зор, из ра ду про гра ма и
про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва ња, ела бо ра та о ре зер ва ма
мо же да вр ши при вред но дру штво, од но сно дру го прав но
ли це (у да љем тек сту: при вред но дру штво), упи са но у суд -
ски ре ги стар за оба вља ње те дје лат но сти и ко је има у рад -
ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном, на нео д ре ђе но
ври је ме у сми слу за ко на ко јим се уре ђу ју рад ни од но си,
нај ма ње два ди пло ми ра на ин же ње ра ге о ло ги је са по ло же -
ним струч ним ис пи том и од го ва ра ју ћу тех нич ко-тех но ло -
шку опре мље ност за оба вља ње ре ги стро ва не дје лат но сти.

При вред но дру штво ко је оба вља од ре ђе ну вр сту ге о ло -
шких ис тра жи ва ња, у сми слу чл. 7. и 9. За ко на, а не ма за -
по сле но ли це са ви со ком школ ском спре мом ге о ло шке
стру ке, од го ва ра ју ћег смје ра, по ред бро ја струч них рад ни -
ка из ста ва 1. овог чла на, ду жно је за кљу чи ти уго вор о ра -
ду или ан га жо ва ти у скла ду са за ко ном ди пло ми ра ног ин -
же ње ра ге о ло шке стру ке, од го ва ра ју ћег смје ра, са по ло же -
ним струч ним ис пи том.

Струч ни ис пит из ста ва 1. овог чла на по ла же се пред
ко ми си јом ко ју име ну је ми ни стар.

Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је на чин и про грам по -
ла га ња струч ног ис пи та за ли ца ге о ло шке стру ке.”.

Члан 8.

Члан 17. ми је ња се и гла си:

“При вред но дру штво ду жно је нај ка сни је осам да на
при је по чет ка оба вља ња дје лат но сти о то ме оба ви је сти ти
Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства (у да -
љем тек сту: Ми ни стар ство) и Ре пу блич ку упра ву за ин -
спек циј ске по сло ве.

Ис пу ње ност усло ва за оба вља ње дје лат но сти из чла на
16. За ко на про вје ра ва Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске
по сло ве у по ступ ку ре дов ног ин спек циј ског над зо ра.

Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је тех нич ко-тех но ло -
шке усло ве за оба вља ње дје лат но сти ге о ло шких ис тра жи -
ва ња.

Но си лац пра ва на ис тра жи ва ње или екс пло а та ци ју од -
го во ран је ако по сло ве из ра де про јект не и дру ге до ку мен -
та ци је за ге о ло шка ис тра жи ва ња или из во ђе ње ис тра жних
ра до ва по вје ри при вред ном дру штву ко је не ис пу ња ва
усло ве про пи са не чла ном 16. За ко на.”.

Члан 9.

У чла ну 19. у ста ву 1. ри је чи: “пред у зе ћи ма ко ја се ба -
ве” за мје њу ју се ри је чи ма: “при вред ном дру штву ко је се
ба ви”.

У ста ву 2. у тре ћем ре ду ри јеч: “из ра да” за мје њу је се
ри је чи ма: “над зор над из во ђе њем”.

Члан 10.

У чла ну 20. у ста ву 1. и да љем тек сту За ко на ри јеч:
“пред у зе ће” за мје њу је се ри је чи ма: “при вред но дру штво”
у од го ва ра ју ћем па де жу, а ри је чи: “не ма сво ју ге о ло шку
слу жбу” за мје њу ју се ри је чи ма: “не ис пу ња ва усло ве из
чла на 16. За ко на”.

У ста ву 2. ри је чи: “Ге о ло шка слу жба пред у зе ћа, ко јој”
за мје њу ју се ри је чи ма: “При вред но дру штво ко ме”.

Члан 11.

По сли је чла на 20. до да је се но ви члан 20а. ко ји гла си:

“Члан 20а.

У то ку из во ђе ња ге о ло шких ис тра жи ва ња, но си лац
пра ва на ис тра жи ва ње ду жан је да обез би је ди струч ни над -
зор над из во ђе њем ге о ло шких ис тра жи ва ња.

Струч ни над зор из ста ва 1. овог чла на об у хва та: про -
вје ру ква ли те та из во ђе ња ис тра жних ра до ва и при мје ну
про пи са, стан дар да и тех нич ких нор ма ти ва; про вје ру да ли
се ис тра жни ра до ви из во де пре ма про гра му, од но сно про -
јек ту ге о ло шких ис тра жи ва ња; као и кон тро лу при мје не
мје ра за шти те на ра ду и за шти те жи вот не сре ди не.

Но си лац пра ва на ис тра жи ва ње ду жан је да струч ни
над зор по вје ри при вред ном дру штву, од но сно дру гом
прав ном ли цу ко је ис пу ња ва усло ве из чла на 16. За ко на.

Над зор над из во ђе њем ге о ло шких ис тра жи ва ња мо же
да вр ши за по сле но ли це ко је ис пу ња ва усло ве из чла на 16.
За ко на.

При вред но дру штво ко је вр ши струч ни над зор ду жно
је да из вје шта ва но си о ца пра ва на ис тра жи ва ње и Ми ни -
стар ство о свим не до ста ци ма ко је утвр ди у то ку вр ше ња
над зо ра над из во ђе њем ге о ло шких ис тра жи ва ња.”.

Члан 12.

Чл. 21. и 22. бри шу се.

Члан 13.

У чла ну 23. у ста ву 1. по сли је тре ће али не је до да ју се
че ти ри но ве али не је ко је гла се: 

“- да, по за вр шет ку или об у ста вља њу ге о ло шких ис тра -
жи ва ња на под руч ју на ко ме су оба вље ни ра до ви, спро ве де
све мје ре обез бје ђе ња ко ји ма ће се трај но ис кљу чи ти на -
сту па ње опа сно сти за љу де и имо ви ну, да те рен при ве де
пр во бит ној на мје ни у ро ку ко ји је утвр ђен про јек том, и о
то ме оба ви је сти над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо -
 упра ве на чи јој те ри то ри ји су из ве де ни ра до ви и Ми ни -
стар ство;

- да за тво ри бу шо ти ну уко ли ко се про на ђе под зем на во -
да, наф та или гас ко ји се не ће од мах ко ри сти ти;
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- да за тво ри бу шо ти ну ако се утвр ди да је не га тив на, а
ре зул та ти ис тра жи ва ња и ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња по -
ка жу да не мо же по слу жи ти дру гој на мје ни;

- да днев ни ке бу ше ња чу ва нај ма ње пет го ди на”.

Члан 14.

По сли је чла на 23. у на зи ву одјељ ка 2. ри је чи: “и ела бо -
ра та о ре зер ва ма” бри шу се.

Члан 15.

У чла ну 24. до да је се но ви став 1. ко ји гла си:

“Основ на ге о ло шка ис тра жи ва ња вр ше се пре ма про -
гра му, а де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња пре ма про јек ту
ге о ло шких ис тра жи ва ња”.

До са да шњи ст. 1, 2. и 3. по ста ју ст. 2, 3. и 4.

До са да шњи став 4, ко ји по ста је став 5, ми је ња се и гла -
си:

“Из ра ду про гра ма и про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва ња
мо гу да вр ше за по сле на ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из
чла на 16. За ко на”.

Члан 16.

Чл. 26. и 27. бри шу се.

Члан 17.

У чла ну 28. ри је чи: “и ела бо ра ти о ре зер ва ма” бри шу
се.

Члан 18.

У чла ну 29. став 1. ми је ња се и гла си:

“Ре ви зи ју про гра ма и про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва -
ња мо же вр ши ти при вред но дру штво ко је ис пу ња ва усло ве
из чла на 16. За ко на.”. 

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си:

“При вред но дру штво ко је вр ши ре ви зи ју про гра ма и
про је ка та ду жно је да оба ви је сти Ми ни стар ство о да ту му и
мје сту одр жа ва ња ре ви зи је ко јој оба ве зно при су ству је
овла шће ни пред став ник Ми ни стар ства.”.

Члан 19.

У чла ну 30. по сли је ри је чи: “про гра ма” за пе та се за мје -
њу је ве зни ком “и”, а ри је чи: “и ела бо ра та” бри шу се.

Члан 20.

У чла ну 31. став 1. ми је ња се и гла си:

“При вред но дру штво ко је је из вр ши ло ре ви зи ју про -
гра ма, од но сно про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва ња са чи ња -
ва из вје штај о из вр ше ној ре ви зи ји и, на кон от кла ња ња
евен ту ал них при мје да ба, из да је ре ви зи о ну кла у зу лу, ко јом
се по твр ђу је да је про грам, од но сно про је кат ура ђен у
скла ду са овим за ко ном и дру гим про пи си ма, уз пот пис ли -
ца ко ја су из вр ши ла ре ви зи ју.”.

По сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си:

“При вред но дру штво ко је је из вр ши ло ре ви зи ју од го -
вор но је за про пу сте у про гра му, од но сно про јек ту ге о ло -
шких ис тра жи ва ња.”.

До са да шњи став 2. по ста је став 3.

Члан 21.

По сли је чла на 31. до да је се но ви члан 31а. ко ји гла си:

“Члан 31а.

Са др жај про гра ма и про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва ња
и из вје шта ја о ре зул та ти ма спро ве де них ис тра жи ва ња про -
пи су је се пра вил ни ком ко ји до но си ми ни стар.”.

Члан 22.

Члан 32. бри ше се.

Члан 23.

У чла ну 42. по сли је тач ке 5. до да је се но ва тач ка 6. ко -
ја гла си:

“6. ако кон це си о нар не из вр ша ва оба ве зе утвр ђе не уго -
во ром о кон це си ји или је уго вор о кон це си ји рас ки нут”.

Члан 24.

У члану 43. по сли је ри је чи: “про стор”, до да је се за пе та
и ри је чи: “Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве”.

Члан 25.

По сли је чла на 45. до да је се но ви члан 45а. ко ји гла си:

“Члан 45а.

По за вр шет ку про гра мом и про јек том пред ви ђе них ге -
о ло шких ис тра жи ва ња, као и у слу ча је ви ма трај ног об у ста -
вља ња ис тра жних ра до ва, из ра ђу је се из вје штај о ре зул та -
ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња.

Из ра ду из вје шта ја о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи -
ва ња мо гу да вр ше струч на ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из
чла на 16. За ко на.

Из вје шта ји из ста ва 1. овог чла на под ли је жу ре ви зи ји
ко ја об у хва та про вје ру да ли су ге о ло шка ис тра жи ва ња
изве де на пре ма про гра му или про јек ту ге о ло шких ис тра -
жи ва ња, да ли је на осно ву до би је них по да та ка из ве ден од -
го ва ра ју ћи за кљу чак о ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, као и
про вје ру да ли је из вје штај ура ђен у скла ду са ва же ћим
про пи си ма.

Ре ви зи ја из ста ва 3. овог чла на вр ши се на на чин и под
усло ви ма про пи са ним за вр ше ње ре ви зи је про гра ма, од но -
сно про је ка та ге о ло шких ис тра жи ва ња.

Из вје шта ји о ре зул та ти ма спро ве де них ге о ло шких
истра жи ва ња чу ва ју се у Ми ни стар ству као до ку мен ти од
трај не ври јед но сти.”.

Члан 26.

У чла ну 49. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “Ми ни стар ство”,
до да је се за пе та и ри је чи: “Ре пу блич ку упра ву за ин спек -
циј ске по сло ве”.

У ста ву 2. ри јеч: “Ми ни стар ство” за мје њу је се ри је чи -
ма: “Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве”.

Члан 27.

По сли је чла на 49. до да је се но ви одје љак 6. и чл. 49а,
49б, 49в. и 49г. ко ји гла се: 

“6. Ре зер ве ми не рал них ре сур са

Члан 49а.

Ре зер ве ми не рал них ре сур са раз вр ста ва ју се у кла се и
ка те го ри је пре ма про пи си ма о кла си фи ка ци ји и ка те го ри -
за ци ји ре зер ви ми не рал них ре сур са.

Члан 49б.

По за вр шет ку про јек том пред ви ђе них де таљ них ге о ло -
шких ис тра жи ва ња, кон це си о нар је ду жан да из ра ди ела -
бо рат о кла си фи ка ци ји и ка те го ри за ци ји ре зер ви ми не рал -
них ре сур са (у да љем тек сту: ела бо рат о ре зер ва ма).

Но си лац пра ва на екс пло а та ци ју ми не рал них ре сур са
ду жан је да об но ви ела бо рат о ре зер ва ма сва ке пе те го ди не
за ле жи ште чи је ре зер ве обез бје ђу ју те ку ћу про из вод њу за
пе ри од до 10 го ди на, а сва ке сед ме го ди не за ле жи шта чи -
је ре зер ве обез бје ђу ју про из вод њу за пе ри од ду жи од 10 го -
ди на, а ра ди ускла ђи ва ња са про јект ном до ку мен та ци јом
за екс пло а та ци ју и тре нут ним ста њем ре зер ви.

Из ра ду ела бо ра та о ре зер ва ма мо гу да вр ше струч на
ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 16. За ко на.

Члан 49в.

Ела бо рат о ре зер ва ма под ли је же ре ви зи ји. За хтјев за
ре ви зи ју са ела бо ра том о ре зер ва ма кон це си о нар, од но сно
но си лац пра ва на екс пло а та ци ју под но си Ми ни стар ству, у
ро ку од три мје се ца од да на за вр шет ка ис тра жи ва ња.

Ре ви зи ју ела бо ра та вр ши Ко ми си ја за ре ви зи ју ела бо -
ра та ко ју име ну је ми ни стар, чи ји су чла но ви струч на ли ца
ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 16. За ко на.

У са став ко ми си је за ре ви зи ју име ну је се је дан члан из
ре да др жав них слу жбе ни ка Ми ни стар ства.

Тро шко ве ре ви зи је ела бо ра та сно си под но си лац за хтје -
ва.
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Ви си на на кна де за ре ви зи ју ела бо ра та из но си нај ви ше
до 10.000 КМ, за ви сно од ве ли чи не и сло же но сти ле жи шта
ми не рал ног ре сур са.

На кна да из ста ва 3. овог чла на је при ход бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске.

Ми ни стар пра вил ни ком бли же про пи су је кри те ри ју ме
на осно ву ко јих се утвр ђу је ви си на на кна де за ре ви зи ју
ела бо ра та.

Члан 49г.

Утвр ђи ва ње и овје ру ре зер ви ми не рал них ре сур са вр -
ши Ми ни стар ство, на осно ву до ку мен та ци је о ре зер ва ма
ми не рал них ре сур са с при је дло гом за раз вр ста ва ње у кла -
се и ка те го ри је.

Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју о ре зер ва ма ми не рал -
них ре сур са и до но си рје ше ње о ве ри фи ко ва ним ко ли чи на -
ма и ква ли те ту ми не рал них ре сур са.

Ела бо ра ти о ре зер ва ма чу ва ју се у Ми ни стар ству као
до ку мен ти од трај не ври јед но сти.

Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је по сту пак утвр ђи ва -
ња и овје ре ре зер ви ми не рал них ре сур са.”.

Члан 28.

По сли је чла на 49г. на зив гла ве III ми је ња се и гла си:
“III - ИН СПЕК ЦИЈ СКИ НАД ЗОР” и до да ју се но ви чл.
49д. и 49ђ. ко ји гла се:

“Члан 49д.

Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем овог за ко на и
про пи са до не се них на осно ву ње га вр ши Ре пу блич ка упра -
ва за ин спек циј ске по сло ве пу тем ге о ло шког ин спек то ра.

Ге о ло шки ин спек тор у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра,
по ред овла шће ња утвр ђе них овим и дру гим по себ ним за -
ко ни ма, има сва овла шће ња ин спек ци је ко ја вр ши по сло ве
ин спек циј ског над зо ра над при мје ном про пи са из обла сти
за шти те на ра ду.

Члан 49ђ.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра ге о ло шки ин спек тор,
по ред оп штих овла шће ња про пи са них по себ ним за ко ном,
овла шћен је да:

1) на ре ди да се об у ста ви да ље из во ђе ње ра до ва, ако у
оста вље ном ро ку ни су от кло ње не утвр ђе не не пра вил но сти
и не до ста ци;

2) на ре ди да се об у ста ви да ље из во ђе ње ра до ва, ако се
ис тра жни ра до ви не вр ше у скла ду са ак том о до дје ли кон -
це си је, или се не вр ше пре ма одо бре ном про јек ту ис тра жи -
ва ња;

3) на ре ди да се об у ста ви да ље из во ђе ње ра до ва, ако
утвр ди не до стат ке, ко ји пред ста вља ју не по сред ну опа -
сност по жи вот и здра вље љу ди или опа сност по имо ви ну;

4) на ло жи пред у зи ма ње мје ра без бјед но сти, у слу ча ју
опа сно сти за жи вот и здра вље љу ди или за без бјед ност
имо ви не;

5) пре ду зме дру ге мје ре и рад ње у скла ду са дру гим по -
себ ним за ко ном или про пи сом.”.

Члан 29.

У чла ну 58. у ста ву 1. број: “5.000” за мје њу је се бро јем:
“10.000”, а број: “15.000” за мје њу је се бро јем: “50.000”.

У истом ста ву, у тач ки 8) по сли је ри је чи: “Ми ни стар -
ство”, до да је се за пе та и ри је чи: “Ре пу блич ку упра ву за ин -
спек циј ске по сло ве”.

По сли је тач ке 8) до да ју се но ве т. 9), 10), 11) и 12) ко је
гла се:

“9) ако не оба ви је сти Ми ни стар ство и Ре пу блич ку
упра ву за ин спек циј ске по сло ве о по чет ку оба вља ња дје -
лат но сти (члан 17. став 1);

10) ако по сло ве из ра де про јект не и дру ге до ку мен та ци -
је за ге о ло шка ис тра жи ва ња или из во ђе ње ис тра жних ра -
до ва по вје ри при вред ном дру штву ко је не ис пу ња ва усло -
ве про пи са не За ко ном (члан 17. став 4);

11) ако не обез би је ди струч ни над зор над из во ђе њем
ге о ло шких ис тра жи ва ња у скла ду са од ред ба ма чла на 20а.
ст. 1. и 3. За ко на;

12) ако не по сту пи у скла ду са од ред ба ма чла на 20а. ст.
2, 4. и 5. За ко на”.

У ста ву 2. број: “500” за мје њу је се бро јем: “3.000”, а
број: “1.500” за мје њу је се бро јем: “10.000”.

Члан 30.

У чла ну 59. у ста ву 1. број: “2.500” за мје њу је се бро јем:
“5.000”, а број: “10.000” за мје њу је се бро јем: “20.000”.

У истом ста ву, у тач ки 3) по сли је ри је чи: “Ми ни стар -
ству”, до да ју се ри је чи: “и Ре пу блич кој упра ви за ин спек -
циј ске по сло ве”.

У ста ву 2. број: “300” за мје њу је се бро јем: “2.000”, а
број: “1.000” за мје њу је се бро јем: “7.500”.

Члан 31.

У чла ну 60. у ста ву 1. број: “1.000” за мје њу је се бро јем:
“2.500”, а број: “5.000” за мје њу је се бро јем: “10.000”.

У истом ста ву у тач ки 2) ри је чи у за гра ди: “члан 26.
став 2.” за мје њу ју се ри је чи ма: “члан 49в. став 1.”.

По сли је тач ке 4) до да је се но ва тач ка 5) ко ја гла си:

“5) ако Ре пу блич ком за во ду за ге о ло шка ис тра жи ва ња
не до ста ви до ку мен та ци ју и по дат ке од зна ча ја за ус по ста -
вља ње и во ђе ње ин фор ма ци о ног си сте ма (члан 13а. став
3)”.

У ста ву 2. број: “100” за мје њу је се бро јем: “1.000”, а
број: “500” за мје њу је се бро јем: “5.000”.

Члан 32.

По сли је чла на 61. до да је се но ви члан 61а. ко ји гла си:

“Члан 61а.

При вред на дру штва и дру га прав на ли ца ко ја оба вља ју
дје лат ност ге о ло шких ис тра жи ва ња ду жна су да ускла де
сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог за ко на, у ро ку од шест
мје се ци од да на ње го вог сту па ња на сна гу.”.

Члан 33.

По сли је чла на 63. до да је се но ви члан 63а. ко ји гла си:

“Члан 63а.

Ми ни стар ће, у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на, до ни је ти сље де ће под за кон ске ак те:

- Пра вил ник о ус по ста вља њу ге о ло шког ин фор ма ци о -
ног си сте ма (члан 13а. став 3),

- Пра вил ник о на чи ну и про гра му по ла га ња струч ног
ис пи та за ли ца ге о ло шке стру ке (члан 16. став 3),

- Пра вил ник о тех нич ко-тех но ло шким усло ви ма за оба -
вља ње дје лат но сти ге о ло шких ис тра жи ва ња (члан 17. став
3),

- Пра вил ник о са др жа ју про гра ма и про је ка та ге о ло -
шких ис тра жи ва ња и из вје шта ја о ре зул та ти ма про ве де них
ис тра жи ва ња (члан 31а),

- Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за утвр ђи ва ње ви си не
на кна де за ре ви зи ју ела бо ра та (члан 49в. став 4),

- Упут ство за из ра ду основ не ин же њер ско-ге о ло шке
кар те (члан 7. став 2),

- Упут ство за из ра ду основ не хи дро ге о ло шке кар те
(члан 7. став 2) и

- Упут ство за из ра ду основ не ге о ло шке кар те (члан 7.
став 2).”.

Члан 34.

Овај за кон 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: 01-1008/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 

И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О РУ ДАР СТВУ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
ру дар ству, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске
усво ји ла на Три де сет осмој сјед ни ци, одр жа ној 13. ју ла
2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 23. ју ла 2010. го ди не по твр -
ди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и до пу на ма За ко на
о ру дар ству ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес
кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-870/10 Предсједник
26. јула 2010. године                     Републике,
Бања Лука                Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О РУ ДАР СТВУ

Члан 1.

У За ко ну о ру дар ству - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 107/05) у чла ну 1. у ста ву
1. ри је чи: “на мор ском” бри шу се.

Став 2. ми је ња се и гла си:

“Од ред бе овог за ко на не од но се се на екс пло а та ци ју
пи је ска, шљун ка и ка ме на из ко ри та во до то ка, спру до ва,
на пу ште них ко ри та и на под руч ја угро же на еро зи јом, ко ји
не са др же при мје се дру гих ко ри сних ми не рал них си ро ви -
на.”.

Члан 2.

У чла ну 2. у ста ву 1. ри је чи: “у др жав ној је сво ји ни” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “у сво ји ни је Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 3.

У чла ну 7. по сли је ри је чи: “ис тра жи ва ња ми не рал них
си ро ви на”, до да ју се ри је чи: “ру дар ска мје ре ња”.

Члан 4.

У чла ну 8. у ста ву 1. по сли је тач ке 10) до да је се но ва
тач ка 11) ко ја гла си: 

“11) објек ти по стро је ња и уре ђа ји за пра ње и кла си ра -
ње пи је ска и шљун ка из ко ри та во до то ка”.

Члан 5.

У чла ну 10. и да љем тек сту За ко на ри је чи: “пред у зе ће,
од но сно стра но прав но ли це (у да љем тек сту: пред у зе ће)”
за мје њу ју се ри је чи ма: “при вред но дру штво, од но сно стра -
но прав но ли це (у да љем тек сту: при вред но дру штво)” у
од го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 6.

У чла ну 13. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “мо же” ри јеч:
“вр ши ти” за мје њу је се ри јеч ју: “оба вља ти”, а по сли је ри је -
чи: “рад ни ке” до да ју се ри је чи: “на нео д ре ђе но ври је ме са
пу ним рад ним вре ме ном и”.

У истом ста ву ри је чи: “Рје ше ње о ис пу ње њу усло ва из
овог ста ва до но си над ле жно ми ни стар ство на кон из вр ше -
ног уви да на ли цу мје ста пу тем струч не ко ми си је”, бри шу
се.

По сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си:

“Ис пу ње ност усло ва из ста ва 1. овог чла на про вје ра ва
Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве у по ступ ку ре -
дов ног ин спек циј ског над зо ра.”.

До са да шњи став 2. по ста је став 3.

До са да шњи став 3. ко ји по ста је став 4. ми је ња се и гла -
си:

“При вред но дру штво из ста ва 1. овог чла на ду жно је
нај ка сни је осам да на при је по чет ка оба вља ња дје лат но сти
о то ме оба ви је сти ти Ми ни стар ство и Ре пу блич ку упра ву за
ин спек циј ске по сло ве.”.

Члан 7.

У члану 14. у ставу 1. ријечи: “на основу одобрења
министарства у смислу одредаба овог закона” замјењују се
ријечима: “овим законом”.

У истом члану, у ставу 4. ријечи: “или физичко лице”
бришу се.

Члан 8.

У чл ану 16. ст. 2, 3. и 4. бр ишу се.

Члан 9.

У чл ану 35. став 1. м иј ења се и гл аси:

“Р уда рске пр оје кте из чл ана 33. З ак она м оже и зр ађ и -
вати пр ивре дно др уштво, о дн осно др уго пра вно л ице к оје
је уп ис ано у су дски р ег истар за об ављ ање те дј ела тн ости,
к оје има з ап осл еног на јм ање је дног д ипл ом ир аног и нж е -
њера р уда рства на не о др еђ ено вр иј еме, у п уном ра дном
врем ену, а к оји има на јм ање пет г од ина ра дног и ск уства у
стр уци (од ч ега на јм ање три г од ине у р уда рском пр ивре -
дном др уштву), п ол ожен стру чни и спит и овл ашћ ење за
изр аду р уда рских пр ој ек ата.”.

У истом ст аву р иј ечи: “Рј еш ење о и сп уњ ењу усл ова из
овог чл ана д он оси на дл ежно м ин иста рство н акон и зв рш е -
ног ув ида на л ицу мј еста п утем стру чне к ом ис ије”, бр ишу
се.

П осл ије ст ава 1. д од ају се н ови ст. 2. и 3. к оји гл асе:

“И сп уњ еност усл ова из ст ава 1. овог чл ана пр овј ер ава
Р еп убли чка упр ава за и нспе кци јске п осл ове у п осту пку
редо вног и нспе кци јског на дз ора.

Пр ивре дно др уштво из ст ава 1. овог чл ана д ужно је
најк асн ије осам д ана пр ије п оче тка об ављ ања дј ела тн ости
о т оме об ав иј ест ити М ин иста рство и Р еп убли чку упр аву за
и нспе кци јске п осл ове.”.

Д ос ад ашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. п ост ају ст. 4, 5, 6, 7. и 8.

П осл ије ст ава 8. д од аје се н ови став 9. к оји гл аси:

“Ако за п отр ебе пр ивре дног др уштва, к оје је н ос илац
пр ава на ек спл о ат ац ију м ин ера лних с ир ов ина, р уда рске
пр оје кте и зр ађ ује др уго пр ивре дно др уштво, о дг ов оран је
н ос илац пр ава на ек спл о ат ац ију, ако и зр аду р уда рских
прој ек ата п овј ери пр ивре дном др уштву к оје не и сп уњ ава
усл ове пр оп ис ане у ст аву 1. овог чл ана.”.

Члан 10.

У чл ану 41. у ст аву 1. р иј ечи: “и д опу нском” бр ишу се.

У истом чл ану, п осл ије ст ава 1. д од ају се н ови ст. 2. и
3. к оји гл асе:

“Уз з ахтјев за и зв ођ ење р ад ова по д опу нском р уда р -
ском пр оје кту, к оји је и зр ађен на осн ову од обр еног гла вног
р уда рског пр оје кта, д ост авља се од обр ење за и зв ођ ење
рад ова по гла вном р уда рском пр оје кту и д ок уме нт ац ија
нав ед ена у ст аву 1. т. 1, 4, 5, 7. и 9. овог чл ана.

Уз з ахтјев за и зд ав ање од обр ења за и зв ођ ење р ад ова по
д опу нском р уда рском пр оје кту за и згра дњу и в ећу р еко -
нстру кц ију обј ек ата, п остр ој ења и ур еђ аја за пр ање и кл а -
с ир ање п иј еска и шљу нка из к ор ита в од от ока д ост авља се:

1) д опу нски р уда рски пр ој екат у три пр имје рка са р е -
виз и оном кл а уз улом пр ивре дног др уштва, о дн осно др угог
пра вног л ица к оје је и зв рш ило р ев из ију да је пр ој екат ура -
ђен у скл аду са пр оп ис аним усл ов има и и звј ешт ајем о
изврш еној р ев из ији, те стру чним м ишљ ењем сл ужбе
зашти те на р аду р уда рског пр ивре дног др уштва,

2) д оказ о пр аву к ор ишћ ења или пр аву сл ужб ен ости на
з емљ иште на к ојем се н ал ази обј екат п остр ој ења и ур еђ аји
за пр ање и кл ас ир ање п иј еска и шљу нка из к ор ита в од о -
тока,
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3) у рб ан исти чка с агл асност и акт о усл ов има за ур еђ е -
ње пр ост ора к оји и зд аје о рган на дл ежан за п осл ове у рб а -
низма,

4) с агл асност о рг ана на дл ежног за п осл ове з ашт ите
живо тне ср ед ине о ускл ађ ен ости пр оје кта са усл ов има за
зашт иту и ун апр еђ ење ж иво тне ср ед ине,

5) в од опр ивре дна с агл асност на пр оје кте.”.

У д ос ад ашњем ст аву 2, к оји п ост аје став 4, р иј ечи: “из
ст ава 1.” з амј ењ ују се р иј еч има: “из ст. 1, 2. и 3”.

Члан 11.

У чл ану 48. став 1. бр ише се, а д ос ад ашњи ст. 2, 3, 4, 5.
и 6. п ост ају 1, 2, 3, 4. и 5.

Д ос ад ашњи став 4, к оји п ост аје став 3, м иј ења се и
гласи:

“У р аду к ом ис ије за те хни чки пр еглед р уда рског обје к -
та или њ ег овог д иј ела и згр ађ еног по гла вном или д опу н -
ском р уда рском пр оје кту м огу уч еств ов ати д ипл ом ир ани
и нж ењ ери о дг ов ар ај уће стр уке (р уда рске, еле ктр оте хни -
чке, м аши нске, гр ађ еви нске и др.) са п ол ож еним стру чним
и сп итом, од к ојих на јм ање ј едан члан к ом ис ије и сп уњ ава
усл ове из чл ана 35. З ак она.”.

Члан 12.

У чл ану 49. у ст аву 3. и д аљем те ксту З ак она р иј ечи: “ру -
да рску и нспе кц ију” з амј ењ ују се р иј еч има: “Р еп убли чку
упр аву за и нспе кци јске п осл ове” у о дг ов ар ај ућем п ад ежу.

Члан 13.

Члан 59. бр ише се.

Члан 14.

У чл ану 80. у ст аву 1. р иј ечи: “Рј еш ење о и сп уњ ен ости
усл ова из овог ст ава д он оси на дл ежно м ин иста рство н акон
и зв рш еног пр егл еда на л ицу мј еста п утем стру чне к ом и -
сије”, бр ишу се.

П осл ије ст ава 1. д од ају се н ови ст. 2. и 3. к оји гл аси:

“И сп уњ еност усл ова из ст ава 1. овог чл ана пр овј ер ава
Р еп убли чка упр ава за и нспе кци јске п осл ове у п осту пку
редо вног и нспе кци јског на дз ора.

Пр ивре дно др уштво из ст ава 1. овог чл ана д ужно је
нај к асн ије осам д ана пр ије п оче тка об ављ ања дј ела тн ости
о т оме об ав иј ест ити М ин иста рство и Р еп убли чку упр аву за
и нспе кци јске п осл ове.”

Д ос ад ашњи ст. 2, 3, 4. и 5. п ост ају ст. 4, 5, 6. и 7.

П осл ије д ос ад ашњег ст ава 5, к оји п ост аје став 7, д о даје
се н ови став 8. к оји гл аси:

“Ако за п отр ебе пр ивре дног др уштва, к оје је н ос илац
пр ава на ек спл о ат ац ију м ин ера лних с ир ов ина п ој ед ине
руда рске р ад ове и зв оди др уго пр ивре дно др уштво, н о -
силац пр ава на ек спл о ат ац ију о дг ов оран је ако и зв ођ ење
тих р ад ова п овј ери пр ивре дном др уштву к оје не и сп уњ ава
усл ове пр оп ис ане у ст аву 1. овог чл ана.”.

Члан 15.

У чл ану 86. п осл ије ст ава 4. д од аје се н ови став 5. к оји
гл аси:

“П осл ови пр от иве кспл ози вне з ашт ите у на дл ежн ости
су К ом ис ије за пр от иве кспл ози вну з ашт иту Р еп убл ике
Српске (Ех к ом ис ија).”

Д ос ад ашњи ст. 5. и 6. п ост ају ст. 6. и 7.

Члан 16.

У чл ану 91. став 2. бр ише се.

Члан 17.

П осл ије чл ана 103. н азив гл аве VI м иј ења се и гл аси:
“VI - И НСПЕ КЦИ ЈСКИ НА ДЗОР” и д од ају се н ови чл.
103а, 103б. и 103в. к оји гл асе:

“Члан 103а.

И нспе кци јски на дзор над пр имј еном о др ед аба овог за -
ко на и пр оп иса д он ес ених на осн ову њ ега в рши Р еп убли -

чка упр ава за и нспе кци јске п осл ове п утем те хни чке и нспе -
к ц ије и на дл ежног и нспе кт ора у њ еном с аст аву.

На дл ежни и нспе ктор у в рш ењу и нспе кци јског на дз ора,
п оред овл ашћ ења утв рђ ених овим и др угим п осе бним з а -
кон има, има и сва овл ашћ ења и нспе кц ије к оја в рши п осл -
ове и нспе кци јског на дз ора над пр имј еном пр оп иса из
обла сти з ашт ите на р аду.

Члан 103б.

У в рш ењу и нспе кци јског на дз ора и нспе ктор, п оред
општих овл ашћ ења пр оп ис аних п осе бним з ак оном, овл а -
шћен је и да:

1) н ал ожи да се о б уст ави д аље и зв ођ ење р ад ова, ако у
ост ављ еном р оку н ису о ткл оњ ене утв рђ ене н епр ави лн ости
и н ед ост аци;

2) н ал ожи да се о б уст ави д аље и зв ођ ење р ад ова на
експл о ат ац ији, ако се р ад ови в рше без од обр ења или се не
в рше у скл аду са те хни чком д ок уме нт ац ијом на осн ову
које је пр иб ављ ено од обр ење;

3) н ал ожи да се о б уст ави д аље и зв ођ ење р ад ова, ако
утв рди н ед оста тке к оји пре дст ављ ају н еп осре дну оп асност
по ж ивот и здр авље љ уди или им ов ину;

4) н ал ожи пре д уз им ање мј ера бе збје дн ости у сл уч ају
оп асн ости по ж ивот и здр авље љ уди или им ов ину;

5) н ал ожи да се и зв рши ва нре дни те хни чки пр еглед
руда рског обје кта у сл уч ају к ада пр ивре дно др уштво н ије
по дн иј ело т акав з ахтјев, а н акон: пр ет рпљ ене х ав ар ије
или уп але, ек спл оз ије смј есе г аса, п аре и пр аш ине, в ећих
п опра вки и пр епра вки на р уда рском обје кту;

6) н ал ожи да се о др еди др уги ра дник за р ук ов ођ ење
акц ијом сп ас ав ања, ако утв рди да пре д уз ето р ук ов ођ ење
није д ово љно стру чно и еф ик асно;

7) пр ед узме и др уге мј ере и ра дње у скл аду са др угим
п осе бним з ак оном или пр оп исом.

Члан 103в.

Те хни чка и нспе кц ија д ужна је да и зв рши и нспе кци јски
пр еглед р уда рских р ад ова и обј ек ата на јм ање ј еда нпут г о ди -
шње, а р уда рских обј ек ата угр ож ених м ет аном и оп а сном
угљ еном пр аш ином на јм ање ј еда нпут у шест мј ес еци.”.

Члан 18.

У чл ану 113. у ст аву 1. број: “7.500” з амј ењ ује се
бројем: “10.000”, а број: “15.000” бр ојем: “50.000”.

У та чки 1) број: “16.” бр ише се.

У та чки 8) број: “2.” з амј ењ ује се бр ојем: “4.”.

П осл ије та чке 11) д од ају се н ове т. 12) и 13) к оје гл асе:

“12) не об ав иј ести М ин иста рство и Р еп убли чку упр аву
за и нспе кци јске п осл ове о п оче тку об ављ ања дј ела тн ости
(члан 13. став 3, члан 35. став 3. и члан 80. став 3);

13) п осл ове и зр аде р уда рских пр ој ек ата или и зв ођ ење
р уда рских р ад ова, п овј ери пр ивре дном др уштву к оје не
исп уњ ава усл ове пр оп ис ане З ак оном (члан 35. став 9. и
члан 80. став 8)”.

У ст аву 2. број: “750” з амј ењ ује се бр ојем: “3.000”, а
број: “1.500” з амј ењ ује се бр ојем: “10.000”.

Члан 19.

У чл ану 114. у ст аву 1. број: “1.500” з амј ењ ује се бр о -
јем: “5.000”, а број: “15.000” з амј ењ ује се бр ојем: “20.000”.

П осл ије та чке 10) д од ају се н ове т. 11) и 12) к оје гл асе:

“11) у пр оп ис аном р оку не д он есе г од ишњи план р ад о -
ва за отв ар ање и ек спл о ат ац ију м ин ера лних с ир ов ина
(члан 32. став 2);

12) у о др еђ еном р оку не об ав иј ести на дл ежне о рг ане о
о б уст ави р ад ова или п ој ава оп асн ости при и зв ођ ењу
рудар ских р ад ова, н еср ећ ама или смр тним сл уч ај ев има
(члан 52. ст. 1. и 2, чл. 88. и 89)”.

У ст аву 2. број: “200” з амј ењ ује се бр ојем. “2.000”, а
број: “1.500” з амј ењ ује се бр ојем: “7.500”.
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Члан 20.

Чл. 115, 116, 117, 118. и 119. бр ишу се.

Члан 21.

П осл ије чл ана 120. д од аје се н ови члан 120а. к оји гл аси:

“Члан 120а.

Пр ивре дна др уштва и др уга пра вна л ица к оја об ављ ају
дј ела тн ости у р уда рству д ужна су да ускл аде св оје п осл ов -
ање са о дре дб ама овог з ак она у р оку од шест мј ес еци од
дана њ ег овог ст уп ања на сн агу.”.

Члан 22.

Овај з акон ст упа на сн агу осмог д ана од д ана о бј ављ ив -
ања у “Сл ужб еном гл асн ику Р еп убл ике Ср пске”.

Број: 01-1007/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1181

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 

ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О НА КНА ДА МА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ

ПРИ РОД НИХ РЕ СУР СА У СВР ХУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
на кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур са у свр ху про -
из вод ње елек трич не енер ги је, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет осмој сјед ни ци,
одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 23. ју ла
2010. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма
и до пу на ма За ко на о на кна да ма за ко ри шће ње при род них
ре сур са у свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на -
ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-868/10 Предсједник
26. јула 2010. године Републике,     
Бања Лука                Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 

О НА КНА ДА МА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРИ РОД НИХ 

РЕ СУР СА У СВР ХУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Члан 1.

У За ко ну о на кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур -
са у свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 85/03), у чла ну 10. став 2.
ми је ња се и гла си:

“Сред ства из ста ва 1. овог чла на во де се на по себ ном
ра чу ну бу џе та оп шти не, од но сно гра да и ко ри сте се у скла -
ду са Про гра мом ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно -
ву на кна да на мјен ски за:

- из град њу но вих при вред них ка па ци те та или про ши -
ре ње по сто је ћих пу тем сти му ла тив ног кре ди ти ра ња, 25%
од укуп них сред ста ва ко ја се упла те по овом осно ву,

- из град њу при мар них ин фра струк тур них обје ка та (во -
до вод, ка на ли за ци ја, то пло вод, ло кал ни пу те ви и слич но)
ко ји су у функ ци ји при вред ног раз во ја и за по шља ва ња,
нај ма ње 30 % од укуп них сред ста ва ко ја се упла те по овом
осно ву и 

- оста ле свр хе, утвр ђе не Про гра мом ко ри шће ња сред -
ста ва упла ће них по осно ву на кна да, осим за пла те и дру га
лич на при ма ња за по сле них у ад ми ни стра тив ној слу жби,
функ ци о не ра и од бор ни ка у скуп шти ни оп шти не, од но сно

гра да, као и за пла те и дру га лич на при ма ња ко ри сни ка бу -
џе та оп шти не, од но сно гра да.”.

По сли је ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3. и 4. ко ји гла се:

“Не у тро ше на сред ства при ку пље на од на кна да до сту -
па ња на сна гу овог за ко на, оп шти на, од но сно град ће ко ри -
сти ти у скла ду са овим за ко ном.

Про грам из ста ва 2. овог чла на усва ја скуп шти на оп -
шти не, од но сно гра да.”.

Члан 2.

У чла ну 11. по сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3. ко -
ји гла се:

“Про грам из чла на 10. став 2. За ко на, скуп шти на оп -
шти не, од но сно гра да, у ро ку од 15 да на од да на усва ја ња,
до ста вља Ми ни стар ству фи нан си ја.

Кон тро лу ко ри шће ња сред ста ва, у скла ду са про гра мом
из чла на 10. став 2. За ко на, вр ши Ми ни стар ство фи нан си ја.”.

Члан 3.

У чла ну 12. у ста ву 1. број: “8.000,00” за мје њу је се бро -
јем: “15.000”, а број: “17.000,00” за мје њу је се бро јем:
“30.000”.

У ста ву 2. број: “800,00” за мје њу је се бро јем: “1.500”,
а број: “1.700,00” за мје њу је се бро јем: “3.000”.

Члан 4.

По сли је чла на 12. до да је се но ви члан 12а. ко ји гла си:

“Члан 12а.

Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 20.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно
гра да за не на мјен ско ко ри шће ње сред ста ва упла ће них по
осно ву на кна да, су прот но чла ну 10. ста ву 2. За ко на.

Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 20.000 КМ ка зни ће
се од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно гра да ако не
пред ло жи скуп шти ни оп шти не, од но сно гра да на усва ја ње
Про грам ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно ву
накна да, што је пред ви ђе но чла ном 10. став 4. За ко на.

Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни ће се
од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно гра да ако не до -
ста ви Про грам ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно ву
на кна да Ми ни стар ству фи нан си ја, у скла ду са чла ном 11.
став 2. За ко на.”.

Члан 5.

Овај за кон 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: 01-1013/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1182

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 15. ју ла
2010. 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

Овом од лу ком вр ши се пре нос пра ва вла сни штва над
180 ко ма да фи скал них ка са са Ми ни стар ства фи нан си ја на
Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре.

II 

Пре нос сред ста ва из тач ке I ове од лу ке вр ши се без
нак на де.

III

Ми ни стар ство фи нан си ја и Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре за кљу чи ће уго вор о пре но су пра ва вла сни штва над
ре ги стар ка са ма.

10 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 75 6.08.2010.



IV

За из вр ше ње ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стр ство фи -
нан си ја и Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре.

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: 04/1-012-2-1505/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1183

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), а у скла ду са чла ном 17. став 1. тач ка 7. За ко на о
под сти ца њу раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа - Пре чи -
шћени текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
23/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У  

О СТА ВЉА ЊУ У ФУНК ЦИ ЈУ ИМО ВИ НЕ

I

Овом од лу ком се имо ви на ко ју је Вла да Ре пу бли ке
Срп ске као ку пац сте кла на осно ву Уго во ра о ку по про да ји
не крет ни на ОПУ број: 567/09, за кљу че ног 22. маја 2009.
го ди не из ме ђу Вла де и Ак ци о нар ског дру штва Дрв на ин -
ду стри ја “Ја дар” Звор ник - у сте ча ју (у да љем тек сту: имо -
ви на), да је на упра вља ње Ре пу блич кој аген ци ји за раз вој
ма лих и сред њих пред у зе ћа, ра ди ста вља ња имо ви не у
функ ци ју раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа.

II

Под упра вља њем из тач ке I ове од лу ке под ра зу мије ва
се при мје на под сти цај них мје ра из чла на 6. став 1. тач ка 4.
За ко на о под сти ца њу раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 23/09), осим
про да је, од но сно да ва ње у за куп или на ко ри шће ње имо ви -
не, од но сно да ва ње пра ва град ње под ко мер ци јал ним или
по вољ ни јим усло ви ма, укљу чу ју ћи и пра во да ва ња без на -
кна де, а на осно ву спро ве де ног јав ног кон кур са.

III

За ду жу је се Ре пу блич ка аген ци ја за раз вој ма лих и
сред њих пред у зе ћа да у са рад њи са Оп шти ном Звор ник
спро ве де ак тив но сти из т. I и II ове од лу ке, те у ро ку од 60
да на до ста ви од го ва ра ју ће при је дло ге од лу ка за усва ја ње,
ко јим ће се трај но ри је ши ти ста тус и на мје на пред мет не
имо ви не.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ре пу блич ка
аген ци ја за раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа.

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: 04/1-012-2-1509/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 18. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), Влада
Републике Српске, на сједници од 22. јула 2010. године,
д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТНИХ
ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА ЈАВНИХ УЛАГАЊА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА 
У 2010. ГОДИНИ, СА РАСПОДЈЕЛОМ СРЕДСТАВА

I

У Одлуци о одређивању приоритетних пројеката из
Програма јавних улагања Републике Српске за финансира-
ње из Буџета у 2010. години, са расподјелом средстава
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/10, 38/10 и
53/10), у тачки I у ставу 1. износ: “30.000.000,00 КМ” за-
мјењује се износом: “29.500.000,00 КМ”, у подтачки 2.
износ: “5.419.894,00 КМ” замјењује се износом:
“4.623.281,00 КМ”, у подтачки 3. износ: “8.903.660,00 КМ”
замјењује се износом: “8.702.434,00 КМ”, у подтачки 4.
износ: “4.353.786,00 КМ” замјењује се износом:
“5.351.625,00 КМ”, подтачка 6.: “Реконструкција и обнова
Кочићеве школе - манастир Гомионица, носилац пројекта
Републички секретаријат за вјере, вриједност пројекта
500.000,00 КМ” брише се, подтачка 7.: “Реконструкција
Основне школе Десанка Максимовић Трн - Бања Лука, но-
силац пројекта Министарство просвјете и културе Репу-
блике Српске, вриједност пројекта 100.000,00 КМ” поста-
је подтачка 6.

II

У тачки III ријечи: “Републички секретаријат за вјере”
бришу се.

III

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

Број: 04/1-012-2-1538/10 Предсједник
22. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 18. став 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) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Спу 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 15. ју ла 2010. 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 
“МУ ЗЕЈ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ”

1. На да Пу ва чић, про фе сор ју го сло вен ске књи жев но -
сти и срп ско хр ват ског је зи ка, име ну је се за ди рек то ра Јав -
не уста но ве “Му зеј Ре пу бли ке Срп ске”, на ман дат ни пе ри -
од од че ти ри го ди не.

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: 04/1-012-2-1488/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, 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 31. став 1. За ко на о Га рант ном фон ду Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
50/10), а у ве зи са тач ком XIII Од лу ке Вла де о осни ва њу Га -
рант ног фон да Ре пу бли ке Срп ске, Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 15. ју ла 2010. 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 ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
ГА РАНТ НОГ ФОН ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Мла ден Ко ва че вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, име -
ну је се за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Га рант ног  фон да
Ре пу бли ке Срп ске, без огра ни че ња овла шће ња, до из бо ра
ди рек то ра у скла ду са за ко ном.
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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: 04/1-012-2-1508/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру штава ка пи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“УГО СТИ ТЕЉ СТВО” АД ЉУ БИ ЊЕ

1. Име ну је се Ва лен ти на Бран ко вић, ЈМБ:
1610977105036, са пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Дра -
ги ше Ва си ћа бр. 1, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња  Лу ка у Скуп шти ни дру штва
ка пи та ла “Уго сти тељ ство” а.д. Љу би ње.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи не 19564 ре дов -
не ак ци је, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру штава
ка пи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скуп шти ни ак ци о на ра, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01 под тач ка 1. тач ке X, од 30. ју ла
2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1503/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру штава ка пи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 
У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА “ТРА ВУ НИ ЈА”

АД ТРЕ БИ ЊЕ

1. Име ну је се Ра дој ка Ми тро вић, ЈМБ: 0509958108257,
са пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Вил со но ва бр. 1, да
за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске
а.д. Ба ња  Лу ка у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла “Тра ву ни -
ја” а.д. Тре би ње.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 88695 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру штава
ка пи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скуп шти ни ак ци о на ра, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 02/1-020-645/04, од 21. ма ја 2004. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1502/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма друштава ка пи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА “СА МАЧ КИ

СМЈЕ ШТАЈ” АД БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну је се Ва лен ти на Бран ко вић, ЈМБ:
1610977105036, са пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Дра -
ги ше Ва си ћа бр. 1, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва
ка пи та ла “Са мач ки смје штај” а.д. Ба ња Лу ка.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 130429 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру штава
ка пи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01 под тач ка 69. тач ке I/а, од 30. ју -
ла 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1501/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ИМЕ НО ВА ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 

“ТР ГО ВИ НА” АД ЛАК ТА ШИ

1. Име ну је се Зо ран Је шић, ЈМБ: 2506978104116, са
пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Бу ле вар Ца ра Ду ша на
бр. 15, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли -
ке Срп ске а.д. Ба ња  Лу ка у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла
“Тр го ви на” а.д. Лак та ши.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 121031 ре дов -
не ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни је ду жан да за сту па ин те ре се Фон да у
Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје ше ња, а у
скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред став ни ка
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та ла из
порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01 под тач ка 8. тач ке XXIV, од 30.
ју ла 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1500/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 

“СО КОЧ НИ ЦА” АД ШИ ПО ВО

1. Име ну је се Ма рио Ву кић, ЈМБ: 0809975100018, са
пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Вој во де Сте пе Сте па но -
ви ћа бр. 66/а, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре -
пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња  Лу ка у Скуп шти ни дру штва ка -
пи та ла “Со коч ни ца” а.д. Ши по во.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 148540 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни је ду жан да за сту па ин те ре се Фон да у
Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје ше ња, а у
скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред став ни ка
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та ла из
порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 04/1-012-367/08, од 21. фе бру а ра 2008. го ди -
не.

6. 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: 04/1-012-2-1499/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 б. 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“СЛО ГА” АД СР БАЦ

1. Име ну је се Сла ђа на Ни нић, ЈМБ: 3001979105034, са
пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Си ме Пан ду ре ви ћа бр.
113, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке
Срп ске а.д. Ба ња  Лу ка у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла
“Сло га” а.д. Ср бац.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи не 98703 ре дов -
не ак ци је, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01 под тач ка 11. тач ке XXIX, од 30.
ју ла 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1498/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“УСЛУ ЖНЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ” АД БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну је се Ма рио Ву кић, ЈМБ: 0809975100018, са
пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Вој во де Сте пе Сте па но -
ви ћа бр. 66/а, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју
Ре пу бли ке Срп ске а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва
ка пи та ла “Услу жне дје лат но сти” а.д. Ба ња Лу ка.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи не 84934 ре дов -
не ак ци је, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.
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4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01, под тач ка 100. тач ке 1/а, од 30.
ју ла 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1497/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА АК ЦИЈ СКОГ 

ФОН ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА И 

ФОН ДА ЗА РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД 

БА ЊА ЛУ КА У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА

“ПЛА НИ НА БЛАТ НИ ЦА” АД ТЕ СЛИЋ

1. Име ну је се Оли ве ра Ку ња дић, ЈМБ: 2911959118248,
са пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Су бо тич ка бб, да за -
сту па ка пи тал Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба -
ња Лу ка и Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске а.д.
Бања Лука у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла “Пла ни на Блат -
ни ца” а.д. Те слић.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 500388 ре дов -
них ак ци ја, кла се А, од че га 428916 ак ци ја Ак циј ског фон -
да и 71472 ак ци је Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 04/1-012-1191/07, од 12. ју ла 2007. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1496/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА 

ЛУ КА У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 

“ШИ ПАД - КРА ЈИ НА” АД БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну је се Оли ве ра Ку ња дић, ЈМБ: 2911959118248,
са пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Су бо тич ка бб, да за -
сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске а.д.
Бања Лука у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла “Ши пад - Кра -
ји на” а.д. Ба ња Лу ка.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 29530 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 04/1-012-2-2747/09, од 30. де цем бра 2009.
го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1495/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 

“ТР ГО РЕ МОНТ” АД БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну је се Ра дој ка Ми тро вић, ЈМБ: 0509958108257,
са пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Вил со но ва бр. 1, да
за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске
а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла “Тр го ре -
монт” а.д. Ба ња Лу ка.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 164577 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01, под тач ка 64. тач ке I/а, од 30.
ју ла 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1494/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“ПРО ГРЕС” АД БИ ЈЕ ЉИ НА

1. Име ну је се Љи ља на Са мар џић, ЈМБ: 2705957177663,
са пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Но ви це Це ро ви ћа бр.
19, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке
Срп ске а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла
“Про грес” а.д. Би је љи на.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 206850 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01 под тач ка 8. тач ке II, од 30. ју ла
2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1493/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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); а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“ХО ТЕЛ ПРИ ЈЕ ДОР” АД ПРИ ЈЕ ДОР

1. Име ну је се Сла ђа на Ни нић, ЈМБ: 3001979105034, са
пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Си ме Пан ду ре ви ћа бр.
113, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке
Срп ске а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла
“Хо тел При је дор” а.д. При је дор.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 125021 ре дов -
на ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни је ду жан да за сту па ин те ре се Фон да у
Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје ше ња, а у
скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред став ни ка
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та ла из
порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01 под тач ка 9. тач ке II, од 1. ав гу -
ста 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1492/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“ГРА ЂА” АД БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну је се Љи ља на Са мар џић, ЈМБ: 2705957177663,
са пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Но ви це Це ро ви ћа бр.
19, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке
Срп ске а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла
“Гра ђа” а.д. Ба ња Лу ка.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 127575 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01, под тач ка 55. тач ке I/а, од 1. ав -
гу ста 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1491/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 б. 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“УГО ТУРС” АД ЧЕ ЛИ НАЦ

1. Име ну је се Сла ђа на Ни нић, ЈМБ: 3001979105034, са
пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Си ме Пан ду ре ви ћа бр.
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113, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке
Срп ске а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла
“Уго турс” а.д. Че ли нац.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 40338 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01, под тач ка 2. тач ке VII, од 30. ју -
ла 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1490/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
УТ “МА ЈЕ ВИ ЦА” АД ЛО ПА РЕ

1. Име ну је се Ва лен ти на Бран ко вић, ЈМБ:
1610977105036, са пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Дра -
ги ше Ва си ћа бр. 1, да за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва
ка пи та ла УТ “Ма је ви ца” а.д. Ло па ре.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 29928 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 04/1-012-2054/08, од 21. ав гу ста 2008. го ди -
не.

6. 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: 04/1-012-2-1487/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. 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 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -

ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 
“СТА РИ ГРАД” АД ЗВОР НИК

1. Име ну је се Ире на Ки сић, ЈМБ: 1708980186543, са
пре би ва ли штем у Бањој Луци, ул. Ца ра Ла за ра бр. 29, да
за сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске
а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла “Ста ри
град” а.д. Звор ник.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи не 165283 ре дов -
не ак ци је, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скупштини акционара, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 0/01-2311/01, под тач ка 2. тач ке ХХХIV, од
30. ју ла 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1486/10 Предсједник
15. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1185

На осно ву чла на 30. став 5. За ко на о обра зо ва њу од ра -
слих (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/09) 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 и 11/09), ми ни стар
про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ФОР МИ И СА ДР ЖА ЈУ ЈАВ НИХ ИС ПРА ВА У 
ОБРА ЗО ВА ЊУ ОД РА СЛИХ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се фор ма и са др жај јав -
них ис пра ва ко је се из да ју по ла зни ци ма обра зо ва ња од ра -
слих.

Члан 2.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о обра зо ва њу од ра слих
(у да љем тек сту: За кон), обра зо ва њем од ра слих, као сво јом
ре дов ном дје лат но шћу или дје лат но шћу ко ја пра ти ре дов -
ну, мо гу се ба ви ти основ не и сред ње шко ле ко је су ре ги -
стро ва не за обра зо ва ње од ра слих и спе ци ја ли зо ва не ор га -
ни за ци је за обра зо ва ње од ра слих, као што су рад нич ки
уни вер зи те ти, цен три за обу ку, шко ле стра них је зи ка, ауто-
шко ле, као и дру га прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве
пред ви ђе не по је ди нач ним про гра мом за обра зо ва ње од ра -
слих (у да љем тек сту: ор га ни за то ри обра зо ва ња).

Члан 3.

Јав не ис пра ве по ла зни ци ма обра зо ва ња од ра слих из да -
ју ор га ни за то ри обра зо ва ња на кон за вр шет ка:

а) основ не шко ле,

б) сред ње струч не шко ле,

в) преквалификацијe,

г) до ква ли фи ка ци је и
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д) успје шно за вр ше ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва -
ња.

Члан 4.

На осно ву чла на 31. став 6. За ко на, За вод за обра зо ва -
ње од ра слих (у да љем тек сту: За вод) из да је јав не ис пра ве
по ла зни ци ма обра зо ва ња од ра слих при ли ком про вје ре:

а) зна ња, вје шти на и спо соб но сти код оглед них про гра -
ма,

б) оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња за по сле них код по -
сло дав ца и

в) зна ња, вје шти на и спо соб но сти на за хтјев од ра слих.

Члан 5.

(1) Јав не ис пра ве ко је из да ју ор га ни за то ри обра зо ва ња
и За вод, у слу ча је ви ма из чл. 3. и 4. овог пра вил ни ка, су:

а) раз ред но свје до чан ство,

б) свје до чан ство о за вр ше ној основ ној шко ли,

в) свједочанствo о по ло же ном за вр шном ис пи ту,

г) свје до чан ство о по ло же ном ма тур ском ис пи ту,

д) увје ре ње о оспо со бље но сти и

ђ) увје ре ње о уса вр ша ва њу.

(2) Ор га ни за то ри обра зо ва ња из чла на 3. овог пра вил -
ни ка мо гу из да ва ти јав не ис пра ве из ста ва 1. овог чла на,
ако им је, у скла ду са чла ном 11. став 7. За ко на, из да то рје -
ше ње о одо бре њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра -
слих.

Члан 6.

На кон сва ког за вр ше ног раз ре да из про гра ма основ ног
обра зо ва ња од ра слих, по ла зни ци ма ко ји су по ла га њем
испи та успје шно за вр ши ли раз ред ор га ни за тор обра зо ва ња
из да је раз ред но свје до чан ство.

Члан 7.

(1) Свје до чан ство о за вр ше ном раз ре ду основ не шко ле,
тј. раз ред но свје до чан ство у основ ном обра зо ва њу од ра -
слих, има сви је тло жу ту под ло гу и ве ли чи не је 210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) Свје до чан ство о за вр ше ном раз ре ду основ не шко ле
са др жи:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) име и пре зи ме по ла зни ка, име ро ди те ља и пол по ла -
зни ка, да тум, мје сто и оп шти на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан -
ство,

e) да тум упи са по ла зни ка и на зив про гра ма обра зо ва ња
за ко ји се из да је свје до чан ство,

ж) тра ја ње обра зо ва ња,

з) по дат ке о го ди ни, од но сно ни воу обра зо ва ња,

и) пу ни на зив на став них пред ме та и про стор за упис
оцје на,

ј) про стор за упис оцје не оп штег успје ха и раз ре да ко -
ји је по ла зник за вр шио,

к) мје сто и да тум из да ва ња раз ред ног свје до чан ства,

л) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат и

љ) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о за вр ше ном раз ре ду основ не
шко ле је утвр ђен на Обра сцу број 1. ко ји се на ла зи у При -
ло гу број 1. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 8.

На кон за вр ше ног про гра ма основ ног обра зо ва ња од ра -
слих, ор га ни за тор обра зо ва ња по ла зни ку ко ји успје шно за -
вр ши про грам основ ног обра зо ва ња од ра слих из да је свје -
до чан ство о за вр ше ној основ ној шко ли.

Члан 9.

(1) Свје до чан ство о за вр ше ној основ ној шко ли, из чла -
на 8. овог пра вил ни ка, има сви је тло пла ву бо ју и ве ли чи не
је 420x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) У свје до чан ство о за вр ше ној основ ној шко ли уно се
се сље де ћи по да ци:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) оп шти по да ци о по ла зни ку,

е) успјех из по је ди них пред ме та по раз ре ди ма,

ж) оп шти успјех,

з) да тум за вр шет ка програмa основ ног обра зо ва ња од -
ра слих,

и) мје сто и да тум из да ва ња,

ј) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат,

к) на по ме на и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о за вр ше ној основ ној шко ли
је утвр ђен на Обра сцу број 2. ко ји се на ла зи у При ло гу број
2. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 10.

На кон сва ког за вр ше ног раз ре да из про гра ма сред њег

струч ног обра зо ва ња од ра слих, про гра ма пре ква ли фи ка -

ци је и про гра ма до ква ли фи ка ци је, по ла зни ци ма ко ји су по -

ла га њем ис пи та успје шно за вр ши ли раз ред ор га ни за тор

обра зо ва ња из да је раз ред но свје до чан ство.

Члан 11.

(1) Свје до чан ство о за вр ше ном раз ре ду сред ње струч -
не шко ле, тј. раз ред но свје до чан ство у про гра му сред њег
струч ног обра зо ва њу од ра слих, има сви је тло жу ту под ло гу
и ве ли чи не је 210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) Свје до чан ство о за вр ше ном раз ре ду сред ње струч -
не шко ле са др жи:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,
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ђ) име, пре зи ме по ла зни ка, име ро ди те ља и пол по ла -
зни ка, да тум, мје сто и оп шти на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан -
ство,

е) да тум упи са по ла зни ка и на зив про гра ма обра зо ва -
ња,

ж) стру ка, за ни ма ње за ко је се из да је свје до чан ство,

з) тра ја ње обра зо ва ња,

и) по дат ке о го ди ни, од но сно ни воу обра зо ва ња,

ј) про стор за упис на став них пред ме та и про стор за
упис оцје на,

к) про стор за упис из бор них и фа кул та тив них на став -
них пред ме та,

л) оп шти успјех и раз ред ко ји је по ла зник за вр шио,

љ) мје сто и да тум из да ва ња раз ред ног свје до чан ства,

м) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат и

н) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о за вр ше ном раз ре ду сред ње
струч не шко ле је утвр ђен на Обра сцу број 3. ко ји се на ла -
зи у При ло гу број 3. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 12.

На кон за вр ше ног тре ћег раз ре да у про гра му сред њег
струч ног обра зо ва ња од ра слих или про гра му пре ква ли фи -
ка ци је, по ла зни ци ма ко ји су успје шно по ло жи ли за вр шни
ис пит из да је се свје до чан ство о по ло же ном за вр шном
испи ту.

Члан 13.

(1) Свје до чан ство о по ло же ном за вр шном ис пи ту у
сред њој струч ној шко ли има сви је тло пла ву бо ју и ве ли чи -
не је 210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) Свје до чан ство о по ло же ном за вр шном ис пи ту у
про гра ми ма сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих са др -
жи по дат ке о по чет ку и тра ја њу обра зо ва ња, те о ди је ло ви -
ма за вр шног ис пи та и по стиг ну том успје ху по ла зни ка, и
то:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) име, име ро ди те ља, пре зи ме, да тум, мје сто и оп шти -
на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан ство,

е) на зив про гра ма обра зо ва ња од ра слих (стру ка, за ни -
ма ње),

ж) вре мен ски пе ри од по ла га ња за вр шног ис пи та,

з) на зи ве ди је ло ва за вр шног ис пи та и про стор за упис
по стиг ну тог успје ха,

и) оп шти успјех,

ј) са став ис пит не ко ми си је,

к) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о по ло же ном за вр шном ис пи -
ту је утвр ђен на Обра сцу број 4. ко ји се на ла зи у При ло гу
број 4. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 14.

На кон за вр шет ка че твр тог раз ре да у про гра му сред њег
струч ног обра зо ва ња од ра слих, по ла зни ци ма обра зо ва ња
од ра слих ко ји по ло же ма тур ски ис пит из да је се свје до чан -
ство о по ло же ном ма тур ском ис пи ту.

Члан 15.

(1) Свје до чан ство о по ло же ном ма тур ском ис пи ту има
сви је тло пла ву бо ју и ве ли чи не је 210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) Свје до чан ство о по ло же ном ма тур ском ис пи ту у
про гра ми ма сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих са др -
жи по дат ке о по чет ку и тра ја њу обра зо ва ња, те о ди је ло ви -
ма за вр шног ис пи та и по стиг ну том успје ху по ла зни ка, и
то:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) име, име ро ди те ља, пре зи ме, да тум, мје сто и оп шти -
на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан ство,

е) на зив про гра ма обра зо ва ња од ра слих (стру ка, за ни -
ма ње),

ж) вре мен ски пе ри од по ла га ња ма тур ског ис пи та,

з) на зи ве ди је ло ва за вр шног ис пи та и про стор за упис
по стиг ну тог успје ха,

и) оп шти успјех,

ј) са став ис пит не ко ми си је,

к) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о по ло же ном ма тур ском ис пи -
ту је утвр ђен на Обра сцу број 5. ко ји се на ла зи у При ло гу
број 5. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 16.

(1) На кон за вр ше ног про гра ма оспо со бља ва ња у ко ме
се по ла зни ци при пре ма ју за оба вља ње од ре ђе них по сло ва
и сти чу зна ња и вје шти не за оба вља ње по сло ва ма ње сло -
же но сти, од но сно јед но став ни јих по сло ва у окви ру од ре -
ђе ног за ни ма ња, као и јав но ва же ћих про гра ма ко ји ма се
вр ши оспо со бља ва ње за сти ца ње зна ња, вје шти на и спо -
соб но сти, из да је се увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу.

(2) Увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу, на кон успје -
шно за вр ше ног про гра ма оспо со бља ва ња, по ла зни ку про -
гра ма оспо со бља ва ња из да је ор га ни за тор обра зо ва ња ко ји
има одо бре ње за из во ђе ње од ре ђе ног про гра ма оспо со бља -
ва ња.

(3) Увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу, на кон успје -
шно за вр ше ног оглед ног про гра ма обра зо ва ња од ра слих,
оспо со бља ва ња за по сле них код по сло дав ца и про вје ре зна -
ња, вје шти на и спо соб но сти код Ис пит ног цен тра на за -
хтјев од ра слих, из да је За вод.

Члан 17.

(1) Увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу је ве ли чи не
210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу увје ре ња о за вр ше ном оспо со бља -
ва њу на ла зи се нат пис “Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то -
га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На увје ре њу је во де ни ам блем Ре пу бли ке Срп ске.

(4) Увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу са др жи:
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а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња или на -
дле жног ор га на за про вје ру зна ња, вје шти на и спо соб но -
сти,

б) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) име, име ро ди те ља, пре зи ме и пол по ла зни ка, да тум,
мје сто и оп шти на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан ство,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) на зив про гра ма оспо со бља ва ња,

е) тра ја ње про гра ма оспо со бља ва ња,

ж) на став не са др жа је,

з) да тум за вр шне про вје ре из на став них са др жа ја,

и) успјех на кон за вр шне про вје ре,

ј) вје шти не и спо соб но сти за ко је је по ла зник оспо со -
бљен,

к) име и пре зи ме, пот пис од го вор ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих или од го вор ног ли ца над ле жног
ор га на за про вје ру зна ња, вје шти на и спо соб но сти, мје сто
за пе чат и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед увје ре ња о за вр ше ном оспо со бља ва њу је
утвр ђен на Обра сцу број 6. ко ји се на ла зи у При ло гу број
6. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 18.

(1) На кон за вр ше ног про гра ма уса вр ша ва ња у ко ме по -
ла зни ци об на вља ју и до пу ња ва ју сте че но зна ње у окви ру
сте че ног за ни ма ња и раз ви ја ју раз ли чи те спо соб но сти и
вје шти не за рад, у скла ду са по тре ба ма тр жи шта ра да и
раз во јем тех но ло ги је, из да је се увје ре ње о за вр ше ном уса -
вр ша ва њу.

(2) Увје ре ње о за вр ше ном уса вр ша ва њу, на кон успје -
шно за вр ше ног про гра ма уса вр ша ва ња, по ла зни ку про гра -
ма уса вр ша ва ња из да је ор га ни за тор обра зо ва ња ко ји има
одо бре ње за из во ђе ње од ре ђе ног про гра ма уса вр ша ва ња.

(3) Увје ре ње о за вр ше ном уса вр ша ва њу, на кон успје -
шно за вр ше ног оглед ног про гра ма обра зо ва ња од ра слих,
уса вр ша ва ња за по сле них код по сло дав ца и про вје ре зна ња,
вје шти на и спо соб но сти код Ис пит ног цен тра на за хтјев
од ра слих, из да је За вод.

Члан 19.

(1) Увје ре ње о за вр ше ном уса вр ша ва њу је ве ли чи не
210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу увје ре ња о за вр ше ном уса вр ша ва -
њу на ла зи се нат пис “Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га
“Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На увје ре њу је во де ни ам блем Ре пу бли ке Срп ске.

(4) Увје ре ње о за вр ше ном уса вр ша ва њу са др жи:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња или над -
ле жног ор га на за про вје ру зна ња, вје шти на и спо соб но сти,

б) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма тич -
не књи ге,

д) име, име ро ди те ља, пре зи ме и пол по ла зни ка, да тум,
мје сто и оп шти на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан ство,

ђ) на зив про гра ма уса вр ша ва ња,

е) тра ја ње про гра ма уса вр ша ва ња,

ж) на став не са др жа је,

з) да тум за вр шне про вје ре из на став них са др жа ја,

и) успјех на кон за вр шне про вје ре,

ј) сте че но зна ње за ко је се уса вр ша ва,

к) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих или дру гог над ле жног ор га на за
про вје ру зна ња, мје сто за пе чат и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед увје ре ња о за вр ше ном уса вр ша ва њу је утвр -
ђен на Обра сцу број 7. ко ји се на ла зи у При ло гу број 7. и
чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 20.

Обра сци јав них ис пра ва штам па ју се на спе ци јал ном
не из би је ље ном па пи ру те жи не де ве де сет гра ма по ква -
драт ном ме тру (90 гр/м2), с тек сту ал ним ди је ло ви ма у цр -
ној бо ји.

Члан 21.

(1) Ра ди спре ча ва ња зло у по тре бе и за шти те јав них
испра ва од по ку ша ја ме ха нич ког или хе миј ског бри са ња
упи са них по да та ка, обра сци за јав не ис пра ве штам па ју се
на па пи ру ко ји је хе миј ски ре ак ти ван (4Т за шти та - хе миј -
ска за шти та), та ко да при по ку ша ју бри са ња ми је ња бо ју.

(2) У струк ту ру па пи ра угра ђе на су влак на ви дљи ва
под УВ свје тлом, а у па пир је угра ђен во де ни знак из ве ден
у ње го вој струк ту ри у два то на.

(3) По ци је лој ши ри ни обра за ца јав них ис пра ва, ис под
до њег ру ба пле те ра, угра ђу је се ви дљи ва ис пре ки да на ме -
тал на тра ка ко јом се спре ча ва њи хо во вје ро до стој но ске ни -
ра ње или фо то ко пи ра ње.

Члан 22.

(1) Сви обра сци јав них ис пра ва из чла на 5. став 1. овог
пра вил ни ка на сло вље ни су ри је чи ма “Бо сна и Хер це го ви -
на”, а ис под “Ре пу бли ка Срп ска” штам па ни су тек сту ал ни
ди је ло ви у цр ној бо ји.

(2) У сре ди ни обра сца је ути снут ам блем Ре пу бли ке
Срп ске у там ни јој бо ји од бо је под ло ге обра сца.

(3) Оти сак ам бле ма и за штит них не пре кид них ли ни ја
из ве ден је у про гра му за цр та ње за штит них кри ву ља.

Члан 23.

(1) Обра сци јав них ис пра ва штам па ни су на срп ском је -
зи ку, ћи ри лич ким или ла ти нич ким пи смом.

(2) Јав не ис пра ве на ла ти нич ком пи сму из да ју се на за -
хтјев по ла зни ка.

Члан 24.

Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих, ко ји обра зо ва ње
од ра слих вр ше по јав но ва же ћим про гра ми ма оспо со бља -
ва ња и уса вр ша ва ња до не се ним од стра не над ле жног ми -
ни стар ст ва, из да ју јав не ис пра ве у скла ду са за кон ским и
под за кон ским про пи си ма ко ји ре гу ли шу од ре ђе ну област
обра зо ва ња и вас пи та ња.

Члан 25.

(1) По да ци у јав ним ис пра ва ма упи су ју се ру ком или
елек трон ским штам па чем.

(2) По да ци о за вр ше ном обра зо ва њу од ра слих, са др жа -
ни у јав ним ис пра ва ма из чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка,
упи су ју се у рад нич ку књи жи цу.

Члан 26.

(1) Обра сце јав них ис пра ва при пре ма и из да је За вод.

(2) По сту пак за шти те обра за ца јав них ис пра ва, те уни -
шта ва ње по гре шно по пу ње них обра за ца, утвр ђу је ди рек -
тор За во да.

Члан 27.

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: 07.04/020-348/10
јула 2010. године Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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������ 	���& 1 ............. ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

5��6� �����! 
����"��-'� �� 
+�&��-�# 

������ 	���& 2 ............. ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

9����	� ........................ ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

5�����;�	� .................... ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

)������	� ...................... ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

%����7&� ���������� ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

!���� ��;������&� ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

8���&� .......................... ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

<���	� ........................... ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

8���7&� �������� ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

......................................... ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

......................................... ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

!���� 
�	�� ................(...) ..............(...) ................(...) ................(...) ................(...) ................(...) 

��&�#���: 

 
 

�������& ���������� ������� 	� ______/______ ������ ������� �����
 �&��
 �� �������
 �������&��&�� 
���������� ������� 

 
 

                                           � ___________ 20__ ������                         (. �.                             !����'��� ��=�           
                                                                                                                                                      ______________________ 
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������ ���	 3. 
����� � �	
�	����� 


	������� �
���� 
 

 
___________________________________________________________ 
 _______________________________ 
                                      (����� ������������ ����������)                         (���!�"��) 
 

����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� ________________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� _____________________ 
 
�	�������� ���	  ______  /20 ___  . ���.   ���
�  ��������  ������  ________ .  ���. ��. __________ / _____________ 
                                                                                                                                                                                 (#���$�� %���� � &�'����%�) 
 

� � � � � ! " # $ � % � ! 
� ��������� ____________________ ������
 ����� ��
7�� �&��� 

�
 
___________________________________________________ ��-&'� ___________________________________________ 
   (�#� � &����#� &�'����%�)             (�#� ��!���*�) 
 

�����-� _____________________ ������      
 ________________________________, ______________________________ 
            (#�����)             (�&"����) 
 

�()_______________________,  ��*��+����� _________ ______________,  
����-�, ____________  	�    
   ������� 
                                                                                                                                                                            (!��+# +&���) 
 

_____________________________________________________________     ������   ��
7���   ����������   �������, 
                                                      (����� &�����#�)                                                                                                                                                                   
 

��
&�_________________________________________________________________________________________________ 
   
��������______________________________________________________________________________________________ 
 
��    &�	�     ����������     ���	� ____________(  )   ������,    ����� ��
7�� �����______________________________ 
                                                                                                                                                                             (�'���#�) 
 

&��   �������&  ����������  �������  �������-��     	�    _________ / ________ ������ ________________ (  )  ������    
                                                                                                                       (��������� &����!) 
������ ��
7��� ���������� � ��&����-�� ���	 
�	��: 

 
     
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
                                                    (     )  
     

 
�������&-=� 	� � _____________________________ (     ) 
�	���� �������-�� __________________________ ������. 
 
� _______________________, _________ _______ ������. 
                   (#�����)                             (!��+#)                                                       M. �.                                ����� �����'���� ��=�               
                                                                                                         ___________________________ 
 
��!���$: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                               ������/ ���� 3. 
������%� ���� �����/�: 
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������ ���	 4. 
����� � �	
�	����� 


	������� �
���� 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 _________________________________ 
                                      (����� ������������ ����������)                         (���!�"��) 
 
����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� ________________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� _____________________ 
 
�	�������� ���	 ____________/20___  . ���.   ���
� �������� ������ _________. ���. ��. __________ / ___________ 
                                                                                                                                                                                    (#���$�� %���� � &�'����%�) 

 
 
 
 
 
 
 

� � � � � ! " # $ � % � ! 
! �!6!C�$!( >#��?$!( 9��9%� 

� ����D!� �%��"$!� ?@!69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
��!���: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                                ������/ ���� 4. 
������%� ����: 
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_____________________________________________                                             >�	����7&� ��� ����� 
                        (�#� � &����#� &�'����%�-/�)                                                      ��&�%� ����% (�/���� &��#���� ��!�) ______________ 
 
 
_______________________ �����-� ________ ������                                                   ���&��7�� ��� 
              (�#� ��!���*�)                                                           
                                                                                                                  _____________________________________________ 
                                                                                                                                         (����� &��%��$��� ��!�) 
 

_______________________�������______________                      �/���� &��%��$��� ��!� ________________________ 
                     (#�����) 
                                                                                                                  �/���� +�#��� �!����� &��%��$��� ��!� ___________ 
 
�() _________________________                                                       ,�%*+$�� �/���� �� &��%��$��� ��!� ______________ 
 
 
��*��+�����_________________________________ 
 
 
 �������-��  	� ����� __/__ � �������-�� ________ ������, 
 
 
 ����� ��
7�� ����� _________________________                      >������ ���� �������&-=� 	� ����*��-�� �  
                                                                                                                   ������ 
�	���� ____________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
                       (����� &�����#� ���������� �!���'�-)                           9����� &����	�: 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
��
&�_______________________________________________          ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
��������___________________________________________            ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
 
____________________________________________________ 
                               (����� ������������ ����������) 
 
                                                                                                                     ________________________________ 20___ ������ 
______________________________________ 
 
 
 
�������&-=� 	� �������-�� ������� ���� 
 _________������� ��&
 
 
���*���� _________________ / _________________ 
                       (!�� � #����/)                   (��!���) 
 
 
                                                                                  (.�.                                                    !����'��� ��=� 
                                                                                                                            ______________________________________ 
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������ ���	 5. 
����� � �	
�	����� 


	������� �
���� 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 _________________________________ 
                                      (����� ������������ ����������)                         (���!�"��) 
 
����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� ________________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� _____________________ 
 
�	�������� ���	 ____________/20___  . ���.   ���
� �������� ������ _________. ���. ��. __________ / ___________ 
                                                                                                                                                                                    (#���$�� %���� � &�'����%�) 

 
 
 
 
 
 
 

� � � � � ! " # $ � % � ! 
! �!6!C�$!( (#%���@!( 9��9%� 

� �%��"$!� ?@!69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
��!���$: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                               ������/ ���� 5. 
������%� ����: 
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_____________________________________________                                             >�	����7&� ��� ����� 
                        (�#� � &����#� &�'����%�-/�)                                                      ��&�%� ����% (�/���� &��#���� ��!�) ______________ 
 
 
__________________________ �����-� ___________ ������                                     ������ ��� ����� 
                    (�#� ��!���*�)                                                                                  � �%���+ �������� !���'� ��&��� &�'����%-/� ��  
                                                                                                                   ����!��-'� � �!������-'� #��+��%� ��!: 
                                                                                                                  _____________________________________________ 
                                                                                                                                         (��#� #��+��%�� ��!�) 
 

_______________________�������____________________          �/���� #��+��%�� ��!� __________________________ 
                          (#�����) 
                                                                                                                  �/���� +�#��� �!����� #��+��%�� ��!� ____________ 
 
��*��+�����___________________________________                  ,�%*+$�� �/���� �� #��+��%�� ��!� _______________ 
 
 
 
 
 �������-��  	� ����� __/__ � �������-�� ________ ������,         �/���� �� �������� &��!#��� ____________________ 
 
                                                                                                                   (��
�&� ���� (����!��$%� !�� - ��&�%� ����% �  
                                                                                                                   &������ !�� - ��%*+$�� �/���� �� #��+��%�� ��!� �  
                                                                                                                   �/���� �� �������� &��!#���) 
 
 ����� ��
7�� ����� ________________________________        &�'����%-/� �� &�'�<��-'� �� �&"��#  
                                                                                                                   +�&��-�# _____________________________ 
 
 
_________________________________________________ 
                (����� &�����#� ���������� �!���'�-)                                 9����� &����	�: 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
��
&�_______________________________________________          ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
��������___________________________________________            ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
 
____________________________________________________ 
                               (����� ������������ ����������) 
 
                                                                                                                      
______________________________________ 
                              (#�����) 
 
 
�������&-=� 	� �������-�� ���
�&� ���� 
 _________������� ��&
                   __________________ 20___ ��!��� 
 
���*���� _________________ / _________________ 
                       (!�� � #����/)                   (��!���)                                                
                                                
 
                                                                                  (.�.                                                    !����'��� ��=� 
                                                                                                                            ______________________________________ 
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������ ���	 6. 

����� � �	
�	����� 

	������� �
���� 

 
_____________________________________________________ 
 _____________________________ 

                                      (����� ������������ ����������)          (���!�"��) 
 

����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� _________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� _____________ 
 
�	�������� ���	 _____/20___  . ���.  ���
� �������� ������ _____. ���. ��. _____________ / ____________ 
                                                                                                                                                                (#���$�� %���� � &�'����%�) 
 

� � � � � � D �  
� ��������� �����+����
 

 
_____________________________________________ ��-&'� _________________________________________ 
     (�#� � &����#� &�'����%�)                                 (�#� ��!���*�) 
 
�����-� __________________ ������      
 ________________________________, __________________________ 
                (#�����)             (�&"����) 
 
�() ____________________,  ��*��+����� _____________________,  &��  �������& ���������� �������  

 

����-�,    _____________________       
   �������   �����+����� _________________________________,      
                                     (!��+# +&���)                                                                                                                                  
 
&�	�  ���	�  __________  /  _____________,  �������-��   	�   _________/________ ������  ������� ���*�	�:          
                                     (��������� &����!) 
                       
                                                                                   

 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
�������&-=� 	� 
�	���� �������-�� ������� �����+����� ____________________________________ 
 
� ��&��-�� __________________________________________________________________________________ 
                                                                                (�����, ���"���� � �&���������) 

 
 
� _______________________, _________ / _______ ������. 
              (#�����)                                      (!��+#)        
                                                                                                             M. �.                       ����� �����'���� ��=� 
                                                                                                                                           __________________________      
 

��!���$: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                              ������/ ���� 6. 
������%� ���� �����/�: 
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������ ���	 7. 

����� � �	
�	����� 

	������� �
���� 

 
 

___________________________________________________________ 
 _____________________________ 
                                          (����� ������������ ����������)                       (���!�"��) 
 
����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� _____________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� __________________ 
 
�	�������� ���	  _________/20___  . ���.   ���
� �������� ������ ________. ���. ��. ___________ / ___________ 
                                                                                                                                                                             (#���$�� %���� � &�'����%�) 
 

� � � � � � D �  
 

� ��������� 
��������
 
�

 
___________________________________________________ ��-&'� _________________________________________ 
     (�#� � &����#� &�'����%�)             (�#� ��!���*�) 
 
�����-� _____________________ ������      
 ________________________________, ____________________________ 
                (#�����)     (�&"����) 
 
�() ____________________,  ��*��+����� _________________________,  &��  �������& ���������� �������  

 

����-�,    _________________________       
   �������   
���������_____________________________________,   
                                       (!��+# +&���)                                                                                                                                  
 
&�	�  ���	�  ______________  /  _____________,  �������-��  	�   _________/________ ������  ������� ���*�	�:        
                                           (��������� &����!) 
                                                                                                                

 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
�������&-=� 	� 
�	���� �������-�� ������� 
��������� ____________________________________________ 
 
� ��&��-�� ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (�����, ���"���� � �&���������) 
 
� _______________________, _________ / _______ ������. 
              (#�����)                                      (!��+#)        
                                                                                                              M. �.                           ����� �����'���� ��=�   
                                                                                                                               ___________________________ 
 

��!���$: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                               ������/ ���� 7. 
������%� ���� �����/�: 
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На осно ву чла на 82. став 4. За ко на о сред њем обра зо ва -
њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08 и 106/09) 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 и 11/09), ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 40-ЧА СОВ НОЈ РАД НОЈ

НЕ ДЈЕ ЉИ НА СТАВ НИ КА И СТРУЧ НИХ СА РАД НИ КА У

СРЕД ЊОЈ ШКО ЛИ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о 40-ча сов ној рад ној не дје љи на став ни -
ка и струч них са рад ни ка у сред њој шко ли (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 64/09 и 74/09) у чла ну 5. став
1. ми је ња се и гла си:

“(1) На став ни ку ко ји из во ди на ста ву из срп ског је зи ка,
ма те ма ти ке и стра ног је зи ка за при пре му на ста ве при па да
по ча су 0,6667 ча со ва, а на став ни ку оста лих оп ште -о бра -
зов них и струч но-те о риј ских пред ме та по ча су при па да
0,50 ча со ва.”.

У истом чла ну у ста ву 2. број: “0,35”, за мје њу је се бро -
јем: “0,3636”, а у ста ву 3. број: “0,20”, за мје њу је се бро јем:
“0,2143”.

У истом чла ну став 4. бри ше се.

До са да шњи ст. 5. и 6. по ста ју ст. 4. и 5.

Члан 2.

У чла ну 7. став 6. се бри ше.

До са да шњи ст. 7. и 8. по ста ју ст. 6. и 7.

Члан 3.

Овај пра вил ник се об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку
Ре пу бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу од 1. сеп тем бра 2010.
го ди не.

Број: 07.021/020-590/10
2. јула 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Ан тон Ка си по вић, с.р.
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На осно ву чла на 123. став 8. За ко на о сред њем обра зо -
ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08 и 106/09) 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 и 11/09), ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О ФИ НАН СИ РА ЊУ 

СРЕД ЊИХ ШКО ЛА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о фи нан си ра њу сред њих шко ла (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 116/08 и 56/09) у
чла ну 7. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) У шко ла ма ко је се фи нан си ра ју из бу џе та број на -
став ни ка утвр ђу је се та ко да се сед мич ни број ча со ва ре -
дов не на ста ве на став ни ка по ди је ли са сед мич ном нор мом
ре дов не на ста ве на став ни ка.”.

Члан 2.

У чла ну 8. у ста ву 2. тач ка б) ми је ња се и гла си:

“б) ако сва ка гру па има број уче ни ка про пи сан Уред -
бом о пе да го шким стан дар ди ма за сред ње обра зо ва ње
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 5/10),”, а тач -
ка д) бри ше се.

Члан 3.

У чла ну 9. став 3. бри ше се.

Члан 4.

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: 07.021/020-589/10
2. јула 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Ан тон Ка си по вић, с.р.
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На осно ву чла на 6. За ко на о апо те кар ској дје лат но сти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 119/08) 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 и 11/09), 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 ПО СЕБ НИМ УСЛО ВИ МА ЗА ПРО МЕТ НА МА ЛО У
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НОЈ ПРО ДАВ НИ ЦИ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се ми ни мал ни по себ ни
усло ви у по гле ду ка дра, про сто ра и опре ме ко је мо ра ју
испу ња ва ти прав на и фи зич ка ли ца ко ја, у спе ци ја ли зо ва -
ној про дав ни ци, оба вља ју про мет на ма ло ме ди цин ских
сред ста ва, про из во да биљ ног по ри је кла и дру гих сред ста -
ва за за шти ту здра вља гра ђа на (у да љем тек сту: спе ци ја ли -
зо ва на про дав ни ца), као и по сту пак за утвр ђи ва ње ис пу ње -
но сти усло ва за оба вља ње про ме та на ма ло.

Члан 2.

(1) У по гле ду про сто ра спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца је
ду жна да обез би је ди нај ма ње сље де ће оп ште усло ве, од но -
сно тре ба да има:

а) про сто ри је гра ђе не од ма те ри ја ла ко ји обез бје ђу ју
звуч ну и тер мо и зо ла ци ју, а да је ви си на про сто ра нај ма ња
2,60 m,

б) по до ве и зи до ве из гра ђе не од чвр стог ма те ри ја ла, ко -
ји се ре дов но чи сте и одр жа ва ју,

в) при кљу чак на елек трич ну и те ле фон ску мре жу,

г) при кљу чак за во до вод, ка на ли за ци ју и гри ја ње,

д) са ни тар не про сто ри је,

ђ) кан це ла риј ски про стор,

е) про стор за ко ри сни ка услу ге,

ж) гар де роб ни ор мар и

з) ра чу нар са штам па чем.

(2) Спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца је ду жна да обез би је -
ди гра ђа ни ма од го ва ра ју ћи при ступ про сто ри ја ма у ко ји ма
се вр ши из да ва ње про из во да ко ји се у њи ма про ме ту ју.

(3) Спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца је ду жна да на вид ном
мје сту ис так не на зив и рад но ври је ме.

(4) Од го вор но ли це - рад ник ко ји је за по слен у спе ци -
ја ли зо ва ној про дав ни ци ду жан је да на рад ној одје ћи но си
ис так ну ту иден ти фи ка ци о ну кар ти цу са по да ци ма на осно -
ву ко јих се мо же утвр ди ти ње гов иден ти тет.

(5) Об лик и са др жај иден ти фи ка ци о не кар ти це из ста -
ва 4. овог чла на на ла зи се у При ло гу 1. овог пра вил ни ка и
чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 3.

У спе ци ја ли зо ва ној про дав ни ци мо гу се про ме то ва ти:

а) ме ди цин ска сред ства,

б) про из во ди биљ ног по ри је кла ко ји ни су ре гу ли са ни
за ко ном ко ји уре ђу је област ли је ко ва и ме ди цин ских сред -
ста ва Бо сне и Хер це го ви не и

в) ко зме тич ка и дру га сред ства за за шти ту здра вља гра -
ђа на, у скла ду са Пра вил ни ком о вр сти ко зме тич ких и дру -
гих сред ста ва за за шти ту здра вља, оста лих про из во да ко ји -
ма се оба вља про мет на ма ло у апо те ци и спе ци ја ли зо ва ној
про дав ни ци и услу га ко је се мо гу пру жа ти у апо те ци
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 9/10).
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(2) У спе ци ја ли зо ва ној про дав ни ци се, у свр ху про мо -
ци је здра вља, пре вен ци је бо ле сти и здрав стве ног вас пи та -
ња, пру жа ди је лом и фар ма це ут ска здрав стве на за шти та, у
скла ду са за ко ном.

(3) У спе ци ја ли зо ва ној про дав ни ци мо же се про ме то ва -
ти са мо про из вод у ори ги нал ном па ко ва њу про из во ђа ча.

Члан 4.

(1) Ме ди цин ским сред ством сма тра се сва ки ин стру -
мент, апа рат, ма те ри јал и дру ги про из вод ко ји се при мје њу -
је на љу ди ма и ко ји сво ју основ ну на мје ну, од ре ђе ну од
про из во ђа ча, не по сти жу на осно ву фар ма ко ло шке, иму но -
ло шке или ме та бо лич ке ак тив но сти, већ се ко ри сте са ми
или у ком би на ци ји, укљу чу ју ћи и софт вер по тре бан за пра -
вил ну при мје ну.

(2) Ме ди цин ска сред ства су раз вр ста на у кла се I, IIa,
IIб и III, у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше област ли је ко -
ва и ме ди цин ских сред ста ва Бо сне и Хер це го ви не.

1. Спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про мет на ма ло 

ме ди цин ских сред ста ва

Члан 5.

(1) У по гле ду ка дра, спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за
про мет на ма ло ме ди цин ских сред ста ва мо ра има ти за по -
сле но струч но ли це од го вор но за про мет са пу ним рад ним
вре ме ном и у за ви сно сти од кла се и на мје не ме ди цин ског
сред ства чи ји про мет на ма ло оба вља, и то:

а) за ме ди цин ска сред ства кла се I - III/IV сте пен струч -
не спре ме од го ва ра ју ћег усмје ре ња са до дат ном еду ка ци -
јом у за ви сно сти од вр сте ме ди цин ског сред ства,

б) за ме ди цин ска сред ства кла се IIа - VI сте пен струч -
не спре ме здрав стве ног усмје ре ња и

в) за ме ди цин ска сред ства кла се IIб и III - VII сте пен
струч не спре ме, здрав стве ног усмје ре ња.

(2) Спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца ко ја про ме ту је ме ди -
цин ским сред стви ма раз ли чи тих кла са мо ра има ти од го -
вор но ли це са струч ном спре мом пре ма нај ви шој кла си ме -
ди цин ског сред ства ко је про ме ту је.

(3) Од го вор но ли це из ста ва 1. овог чла на оба вља на -
бав ку, при јем, скла ди ште ње, чу ва ње, из да ва ње и про да ју
про из во да, те во ди до ку мен та ци ју.

Члан 6.

У по гле ду про сто ра, по ред усло ва из чла на 2. овог пра -
вил ни ка, спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про мет на ма ло
ме ди цин ских сред ста ва мо ра има ти по вр ши ну од нај ма ње
20 m2, по ди је ље ну на сље де ће про сто ри је ко је су по ве за не
у је дин стве ну функ ци о нал ну цје ли ну:

а) про сто ри ју за при јем, скла ди ште ње и чу ва ње и

б) про сто ри ју за из да ва ње и про да ју.

Члан 7.

У по гле ду опре ме, спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про -
мет на ма ло ме ди цин ских сред ста ва мо ра нај ма ње има ти:

а) опре му за при јем, смје штај и чу ва ње ме ди цин ских
сред ста ва,

б) опре му за про вје ру ис прав но сти и мон та жу ме ди -
цин ских сред ста ва ко ја то зах ти је ва ју и

в) опре му за из да ва ње и про да ју ме ди цин ских сред ста -
ва.

2. Спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про мет на ма ло

про из во да биљ ног по ри је кла

Члан 8.

У по гле ду ка дра, спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про -
мет на ма ло про из во да биљ ног по ри је кла мо ра има ти за по -
сле ног фар ма це ут ског тех ни ча ра са по ло же ним струч ним
ис пи том, као од го вор но струч но ли це, ко ји оба вља на бав -
ку, при јем, скла ди ште ње, чу ва ње, из да ва ње и про да ју про -
из во да, те во ди до ку мен та ци ју.

Члан 9.

У по гле ду про сто ра, по ред усло ва из чла на 2. овог пра -
вил ни ка, спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про мет на ма ло
про из во да биљ ног по ри је кла мо ра има ти по вр ши ну од нај -
ма ње 20 m2, по ди је ље ну на сље де ће про сто ри је ко је су по -
ве за не у је дин стве ну функ ци о нал ну цје ли ну:

а) про сто ри ју за при јем, скла ди ште ње и чу ва ње и

б) про сто ри ју за из да ва ње и про да ју.

Члан 10.

У по гле ду опре ме спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про -
мет на ма ло про из во да биљ ног по ри је кла мо ра има ти опре -
му за при јем, смје штај, чу ва ње, из да ва ње и про да ју.

3. Спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про мет на ма ло 

ме ди цин ских сред ста ва, про из во да биљ ног по ри је кла,

ко зме тич ких и дру гих сред ста ва за за шти ту 

здра вља гра ђа на

Члан 11.

Спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца ко ја оба вља про мет на
ма ло свих про из во да из чла на 3. овог пра вил ни ка мо же
оба вља ти про мет ме ди цин ских сред ста ва кла се I.

Члан 12.

У по гле ду ка дра, спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца из чла на
11. овог пра вил ни ка мо ра има ти за по сле ног фар ма це ут ског
тех ни ча ра са по ло же ним струч ним ис пи том, као од го вор но
струч но ли це, ко је оба вља на бав ку, при јем, скла ди ште ње,
чу ва ње, из да ва ње и про да ју про из во да, те во ди до ку мен та -
ци ју.

Члан 13.

У по гле ду про сто ра, по ред усло ва из чла на 2. овог пра -
вил ни ка, спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про мет на ма ло
ме ди цин ских сред ста ва, про из во да биљ ног по ри је кла, ко -
зме тич ких и дру гих сред ста ва за за шти ту здра вља гра ђа на
мо ра има ти по вр ши ну од нај ма ње 30 m2, по ди је ље ну на
сље де ће про сто ри је ко је су по ве за не у је дин стве ну функ -
ци о нал ну цје ли ну:

а) про сто ри ју за при јем, скла ди ште ње и чу ва ње и

б) про сто ри ју за из да ва ње и про да ју.

Члан 14.

У по гле ду опре ме, спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца за про -
мет на ма ло ме ди цин ских сред ста ва, про из во да биљ ног по -
ри је кла, ко зме тич ких и дру гих сред ста ва за за шти ту здра -
вља гра ђа на мо ра има ти опре му за при јем, скла ди ште ње,
чу ва ње, из да ва ње и про да ју.

4. По сту пак за утвр ђи ва ње усло ва

Члан 15.

(1) Усло ве у по гле ду ка дра, про сто ра и опре ме за оба -
вља ње про ме та на ма ло у спе ци ја ли зо ва ној про дав ни ци
утвр ђу је ко ми си ја и пред ла же до но ше ње рје ше ња Ми ни -
стар ству здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем тек сту:
Ми ни стар ство).

(2) Спе ци ја ли зо ва на про дав ни ца оба ве зна је да у ро ку
од пет рад них да на оба ви је сти Ми ни стар ство о сва кој про -
мје ни у по гле ду ка дра, про сто ра и опре ме.

Члан 16.

(1) За хтјев за по кре та ње по ступ ка утвр ђи ва ња усло ва
за оба вља ње про ме та на ма ло у спе ци ја ли зо ва ној про дав -
ни ци под но си се Ми ни стар ству.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на по треб но је до ста -
ви ти сље де ћу до ку мен та ци ју:

а) рје ше ње о упи су у суд ски ре ги стар или рје ше ње на -
д ле жног оп штин ског ор га на,

б) овје ре ну ко пи ју до ка за о вла сни штву, од но сно за ку -
пу по слов ног про сто ра,
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в) овје ре ну ко пи ју упо треб не до зво ле за обје кат или од -
го ва ра ју ћу из ја ву,

г) овје ре ну ко пи ју тло цр та за по слов ни про стор са на -
зна че ним вер ти кал ним пре сје ком,

д) увје ре ње да ни је из ре че на ка зна за пре кр шај или мје -
ра за бра не оба вља ња дје лат но сти и увје ре ње да се не во ди
кри вич ни по сту пак за фи зич ко ли це ко је је вла сник спе ци -
ја ли зо ва не про дав ни це,

ђ) ље кар ско увје ре ње за фи зич ко ли це ко је је вла сник
спе ци ја ли зо ва не про дав ни це,

е) овје ре ну ко пи ју до ка за о струч ној спре ми и по ло же -
ном струч ном ис пи ту за од го вор но ли це,

ж) Обра зац ПД-3100 или Обра зац М-2 за за по сле не,

з) до каз о упла ти ре пу блич ке ад ми ни стра тив не так се и

и) до каз о упла ти тро шко ва по ступ ка.

Члан 17.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о усло ви ма ко је мо ра ју ис пу ња ва ти спе ци ја ли -
зо ва не про дав ни це за про мет на ма ло (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/08).

Члан 18.

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: 11/07-020-28/10
28. јуна 2010. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-
прав не по сло ве

Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав не
по сло ве, на осно ву чла на 86. ст. 1. и 3. За ко на о ре пу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08 и 11/09) и чл. 22. и 23. За ко на о пре мје ру и ка та стру
не по крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 34/06, 110/08 и 15/10),  д о н о с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИС ПРАВ ЦИ РЈЕ ШЕ ЊА О СТУ ПА ЊУ НА СНА ГУ 

КА ТА СТРА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ ДИ ЈЕ ЛА 

ОП ШТИ НЕ ЛО ПА РЕ

I

Ис пра вља се гре шка у Рје ше њу о сту па њу на сна гу ка -
та стра не по крет но сти ди је ла оп шти не Ло па ре, и то у ди је -
лу ко ји се од но си на спи сак пар це ла за ко је пре ста је да ва -
жи ка та стар зе мљи шта за ка та стар ску оп шти ну Ми ро сав -
ци, ко је је об ја вље но у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке
Срп ске”, број 86/08.

II

Рје ше ње се ис пра вља та ко што се у при ло гу истом у
спи ску пар це ла за ко је пре ста је да ва жи ка та стар зе мљи -
шта за к.о. Ми ро сав ци бри шу гре шком на ве де не пар це ле
100/1, 100/3 и 446/1 и умје сто 100/2 тре ба да сто ји дио
100/2, умје сто 446/2 тре ба да сто ји дио 446/2 и умје сто 459
тре ба да сто ји дио 459.

III

Ово рје ше ње 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: 21.03/952.1-492/10
5. јула 2010. го ди не Директор,
Бања Лука Др Ти хо мир Гли го рић, с.р.

Републичка дирекција за робне резерве

На осно ву чла на 81. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), чла на 28. став 1.
Уред бе о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју
рад них мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке Срп ске,
чла на 9. Уред бе о ка те го ри ја ма и зва њи ма др жав них слу жбе ни ка и
чла на 10. Уред бе о рад ним мје сти ма на мје ште ни ка (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09), ди рек тор Ди рек ци је, уз са -
гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп ске,  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И 

СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЈЕ СТА У 

РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ ДИ РЕК ЦИ ЈИ ЗА РОБ НЕ РЕ ЗЕР ВЕ

ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се:

а) уну тра шња ор га ни за ци ја (ор га ни за ци о не је ди ни це, њи хов
дје ло круг, ме ђу соб ни од но си),

б) си сте ма ти за ци ја рад них мје ста (на чин ру ко во ђе ња ор га ни -
за ци о ним је ди ни ца ма, уку пан број др жав них слу жбе ни ка, уку пан
број на мје ште ни ка, на зи ви и опи си сва ког рад ног мје ста и број по -
треб них из вр ши ла ца, по себ ни усло ви за оба вља ње по сло ва сва ког
рад ног мје ста, ка те го ри ја и зва ње др жав ног слу жбе ни ка),

ц) ор га ни за ци о ни ди ја грам (ше мат ски при каз од но са из ме ђу
ор га ни за ци о них је ди ни ца).

Члан 2.

Под ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма под ра зу ми је ва ју се цје ли не у
ко ји ма су по сло ви гру пи са ни по вр сти, сте пе ну сло же но сти, оби -
му од го вор но сти и дру гим усло ви ма по треб ним за њи хо во успје -
шно оба вља ње.

Члан 3.

Уну тра шња ор га ни за ци ја утвр ђе на је та ко да се оси гу ра за ко -
ни то, струч но, ефи ка сно, бла го вре ме но и ра ци о нал но вр ше ње по -
сло ва и за да та ка, оп ти мал на ис кориште ност струч них спо соб но -
сти за по сле них, ефи ка сно ру ко во ђе ње, ко ор ди на ци ја и над зор над
из вр ша ва њем свих по сло ва из над ле жно сти Ди рек ци је.

Члан 4.

Ди рек ци ја је над ле жна за по сло ве и за дат ке утвр ђе не чла ном
53. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08).
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УНУ ТРА ШЊА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ДИ РЕК ЦИ ЈЕ

Члан 5.

Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве је управ на ор га ни за -
ци ја ко ја вр ши: струч не и дру ге по сло ве ко ји се од но се на фор ми -
ра ње, раз мје штај и об на вља ње, чу ва ње и коришће ње ре пу блич ких
роб них ре зер ви, ин тер вен ци је у слу ча ју ве ћих еле мен тар них не -
по го да у зе мљи, хит не по мо ћи дру гим зе мља ма у слу ча ју по тре бе,
по сту па ње са ро бом од у зе том у по ступ ку ин спек циј ског над зо ра.

Члан 6.

За оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Ди рек ци је утвр ђе них За -
ко ном о ре пу блич кој упра ви обра зу ју се:

а) Одје ље ње за пре храм бе не, не пре храм бе не про из во де и
скла ди шта,

б) Одје ље ње за прав не и оп ште по сло ве,

ц) Одје ље ње за фи нан сиј ско - ра чу но вод стве не по сло ве.

А) Одје ље ње за пре храм бе не, не пре храм бе не про из во де и
скла ди шта

Оба вља струч не и дру ге по сло ве ко ји се од но се на пла ни ра -
ње и ре а ли за ци ју по сло ва ве за них за ре зер ве пре храм бе них про -
из во да и у ве зи с тим оба вља сљедеће по сло ве: уче ству је у из ра -
ди го ди шњег пла на и сред њо роч ног про гра ма роб них ре зер ви;
ис тра жу је и пра ти ста ње и кре та ње ро ба и ци је на на тр жи шту
пре храм бе них и не пре храм бе них про из во да у зе мљи и ино стран -
ству и у скла ду с тим пред ла же усло ве и на чин на бав ке пре храм -
бе них и не пре храм бе них про из во да; при пре ма при је дло ге за ин -
тер ве ни са ње по је ди ним ро ба ма на тр жи шту у скла ду са за ко ном;
пра ти ре а ли за ци ју про гра ма роб них ре зер ви из свог дје ло кру га;
при пре ма ор га ни за ци ју и ре а ли за ци ју от ку па ви шка по љо при -
вред но-пре храм бе них про из во да за ко је је про пи са на за штит на
ци је на; при пре ма еле мен те за из ра ду уго во ра ко ји се од но се на
на бав ку по љо при вред но-пре храм бе них про из во да, об на вља ње,
скла ди ште ње и чу ва ње, над зор као и кон тро лу ква ли те та по љо -
при вред но-пре храм бе них и не пре храм бе них про из во да; пра ти
ре а ли за ци ју за кљу че них уго во ра из дје ло кру га Одје ље ња и пред -
ла же пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих мје ра, рад њи и по сту па ка ра ди
из вр ша ва ња уго вор них оба ве за; пла ни ра ни во, обим те струк ту -
ру ро ба и ста ра се о очу ва њу ква ли те та ро ба на за ли хи.

У скла ди шту се оба вља ју сљедећи по сло ви: при хва та, еви ден -
ти ра, скла ди шти, чу ва, над зи ре и кон тро ли ше ро ба из роб них ре -
зер ви; при пре ма ро ба за от пре му из скла ди шта; во ди еви ден ци ја о
ускла ди ште ној ро би; сор ти ра се ро ба и оси гу ра ва пра вил на ма ни -
пу ла ци ја ро ба ма; пра те усло ви ускла ди ште ња и уна пре ђе ње тех -
но ло шких усло ва ускла ди ште ња, чу ва ња и над зо ра роб них ре зер -
ви; са ра ђу је са дру гим скла ди шти ма код ко јих су ускла ди ште не
роб не ре зер ве и вр ше дру ги по сло ви из обла сти скла ди ште ња од
ин те ре са за роб не ре зер ве; обез бје ђу је се обје кат и ро бе у скла ди -
шту; пла ни ра ју се пре вен тив не мје ре про тив по жар не за шти те и
за шти те дру гих вр ста у зо ни скла ди шта; при пре ма ју од го ва ра ју ћи
по да ци, из вје шта ји и ана ли зе о ра ду из сво је над ле жно сти.

Б) Одје ље ње за прав не и оп ште по сло ве

Ово одје ље ње оба вља нор ма тив но-прав не, оп ште и дру ге
струч не по сло ве из над ле жно сти Ди рек ци је, и то: об ра ду си стем -
ских и дру гих прав них пи та ња од зна ча ја за роб не ре зер ве; из ра -
ђу је на цр те и при је дло ге за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та,
као и при пре му из мје на и до пу на тих про пи са; про вје ра ва фор -
мал но-прав ну ис прав ност уго во ра ко је при пре ма ју оста ле ор га ни -
за ци о не је ди ни це; са ра ђу је са оста лим ор га ни за ци о ним је ди ни ца -
ма при ли ком пра ће ња ре а ли за ци је за кљу че них уго во ра; при пре ма
по дат ке, од го во ре и из ја шње ња на под не ске и дру ге ак те код за сту -
па ња Ди рек ци је у суд ским по ступ ци ма и вр ши ко ор ди на ци ју тих
ак тив но сти са Пра во бра ни ла штвом Ре пу бли ке Срп ске; при пре ма
ко нач не тек сто ве јав них по зи ва за јав на над ме та ња; спрово ди про -
пи са ну про це ду ру код јав них на бав ки; при пре ма и из ра ђу је по је -
ди нач не ак те ко ји се од но се на пра ва и ду жно сти др жав них слу -
жбе ни ка из рад ног од но са; чу ва и ар хи ви ра ак те; ди стри бу и ра по -
шту и дру ге ак те; оба вља оп ште по сло ве за по тре бе уну тра шњих
ор га ни за ци о них је ди ни ца; вр ши и дру ге прав не и оп ште по сло ве
из над ле жно сти Ди рек ци је; при пре ма од го ва ра ју ће по дат ке, из вје -
шта је и ана ли зе о свим пи та њи ма из над ле жно сти Одје ље ња.

В) Одје ље ње за фи нан сиј ско-ра чу но вод стве не по сло ве

Ово одје ље ње оба вља фи нан сиј ско-ра чу но вод стве не по сло ве
из над ле жно сти Ди рек ци је, и то: из ра ђу је при је дло ге за хтје ва ко -
ји слу же за из ра ду бу џе та Ре пу бли ке Срп ске; при пре ма и из ра ђу је
мје сеч не, тро мје сеч не и го ди шње пла но ве; при пре ма по дат ке за
из ра ду го ди шњег пла на и сред њо роч ног про гра ма у скла ду са одо -
бре ним бу џет ским сред стви ма и њи хо ву ускла ђе ност са про пи си -
ма и бу џе том с ма те ри јал но-фи нан сиј ског гле ди шта, као и ускла -
ђе ност фор ми ра ња роб них ре зер ви са фи нан сиј ским про пи си ма;
пра ти до зна ке сред ста ва из бу џе та и ре а ли зо ва не тро шко ве, те
оси гу ра ва бла го вре ме но кориште ње рас по ло жи вих фи нан сиј ских

сред ста ва ра ди из ми ре ња на ста лих оба ве за; при пре ма, са ста вља и
под но си за вр шне и пе ри о дич не об ра чу не; во ди уред но и ажур но
књи го вод ство; оба вља сва ко днев ну фи нан сиј ску опе ра ти ву и под -
но си од го ва ра ју ће из ве шта је; во ди еви ден ци ју о при мље ним ин -
стру мен ти ма оси гу ра ња и на пла те и оба вља про вје ру фор мал не и
су штин ске ис прав но сти; пра ти ути цај мје ра и ин стру ме на та фи -
нан сиј ске по ли ти ке на рад и функ ци о ни са ње Ди рек ци је; бла го вре -
ме но оси гу ра ва сред ства за бла гај нич ки мак си мум; при пре ма
одго ва ра ју ће по дат ке, из вје шта је и ана ли зе о свим пи та њи ма из
над ле жно сти Одје ље ња, те оба вља и дру ге по сло ве ко ји се од но се
на фи нан сиј ско-ра чу но вод стве не по сло ве.

РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИМ ЈЕ ДИ НИ ЦА МА

Члан 7.

Ди рек ци јом ру ко во ди ди рек тор у скла ду са За ко ном о ре пу -
блич кој упра ви, За ко ном о Вла ди и За ко ном о др жав ним слу жбе -
ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08).

Одје ље њи ма ру ко во де - на чел ни ци одје ље ња.

Ру ко во ди о ци ор га ни за ци о них је ди ни ца од го ва ра ју не по сред -
но ди рек то ру.

Члан 8.

Рад Ди рек ци је је ја ван. Јав ност ра да оства ру је се да ва њем ин -
фор ма ци ја сред стви ма јав ног ин фор ми са ња. Ин фор ми са ње јав но -
сти вр ши ди рек тор, или ли це по овлашће њу ди рек то ра.

Ди рек ци ја у свом ра ду са ра ђу је са дру гим ор га ни ма и ор га ни -
за ци ја ма. 

Члан 9.

Ли ца са ви со ком, ви шом или сред њом струч ном спре мом ко ја
се пр ви пут за по шља ва ју при ма ју се у рад ни од нос у свој ству при -
прав ни ка.

При прав нич ки стаж при прав ни ка са ви со ком струч ном спре -
мом тра је го ди ну да на, са ви шом струч ном спре мом де вет мје се -
ци, са сред њом струч ном спре мом шест мје се ци. По за вр ше ном
при прав нич ком ста жу рад ник ко ји се оспо со бља ва за оба вља ње
по сло ва др жав ног слу жбе ни ка ду жан је да по ло жи струч ни ис пит. 

СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА РАД НИХ МЈЕ СТА

За оба вља ње по сло ва из дје ло кру га ра да Ди рек ци је у Ди рек -
ци ји се си сте ма ти зу ју рад на мје ста.

У Ди рек ци ји је си сте ма ти зо ва но укуп но 19 рад них мје ста за
32 из вр ши о ца, од ко јих 11 за по сле них из вр ши ла ца има ју ста тус
др жав ног слу жбе ни ка, а 21 из вр ши лаца има  ста тус на мје ште ни ка.

Ди рек тор Ди рек ци је

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пр ве
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Ди рек ци је; ор га ни зу је и обе -
збје ђу је за ко ни то, бла го вре ме но и ефи ка сно оба вља ње по сло ва из
дје ло кру га Ди рек ци је, уз при др жа ва ње на ло га и упут ста ва ми ни -
стра; од го во ран је за ста ње у обла сти за ко ју је Ди рек ци ја осно ва -
на; пот пи су је ак та ко ја Ди рек ци ја до но си у свом по сло ва њу по
овлашће њу ми ни стра и ста ра се о њи хо вом из вр ша ва њу; до но си
рје ше ња за ко ја је овлашћен; ор га ни зу је рад уну тра шњих је ди ни -
ца; пред ла же мје ре за ра ци о на ли за ци ју и уна пре ђе ње ра да Ди рек -
ци је; оба вља и дру ге по сло ве ко је од ре ди ми ни стар.

Усло ви:

- ВСС - VII сте пен струч не спре ме - еко ном ски или прав ни фа -
кул тет,

- нај ма ње 5 (пет) го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у републичким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

За мје ник ди рек то ра

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: државни слу жбе ник дру ге
ка те го ри је.

Опис по сло ва: за мје њу је ди рек то ра у слу ча ју ње го ве спри је -
че но сти или од сут но сти, са истим пра ви ма и ду жно сти ма у ру ко -
во ђе њу Ди рек ци јом и за сту па га у дру гим по сло ви ма ко је му он
од ре ди.

Усло ви:

- ВСС - VII сте пен струч не спре ме - еко ном ски или прав ни фа -
кул тет,

- нај ма ње 5 (пет) го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,
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- по ло жен струч ни ис пит за рад у републичким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

А) ОДЈЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРЕ ХРАМ БЕ НЕ, НЕ ПРЕ ХРАМ БЕ НЕ
ПРО ИЗ ВО ДЕ И СКЛА ДИ ШТА

А.1) На чел ник Одје ље ња

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пе те
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди, ко ор ди ни ра и пра ти рад Одје ље ња
ве за но за фор ми ра ње, об на вља ње, кориште ње, смје штај, чу ва ње,
скла ди ште ње и те ри то ри јал ни раз мје штај пре храм бе них и не пре -
храм бе них про из во да Ди рек ци је, пред ла же ин тер вен ци је на тр жи -
шту у ци љу ста би ли за ци је истог, де фи ни ше план и рас по дје лу ро -
бе; пра ти ста ње и ор га ни зу је не сме тан рад на скла ди шти ма ко ја су
у за ду же њу Ди рек ци је и до но си од лу ке опе ра тив ног ка рак те ра;
вр ши еко ном ски оп ти ма лан из бор по слов них аран жма на из бо ра
скла ди шта ра, по сло ва ре дов ног одр жа ва ња и из да ва ња сло бод ног
скла ди шног про сто ра из дје ло кру га ра да Одје ље ња, у ци љу оства -
ри ва ња при хо да за по ди за ње ни воа роб них ре зер ви и одр жа ва ња
скла ди шта; при пре ма при је длог про гра ма роб них ре зер ви и фи -
нан сиј ског пла на за те ку ћу го ди ну; по усва ја њу истог во ди ра чу на
о ње го вој при мје ни и ре а ли за ци ји, под но си квар тал не и го ди шње
из вје шта је о ра ду; да је ми шље ње и ста ра се о при мје ни свих за -
кон ских про пи са из дје ло кру га ра да; ор га ни зу је рад у Одје ље њу и
рас по ре ђу је са рад ни ке у ци љу бла го вре ме ног, ефи ка сног и ра ци о -
нал ног функ ци о ни са ња, ста ра се о рад ној ди сци пли ни; пла ни ра,
ру ко во ди и ор га ни зу је кон тро лу ро ба и услу га; кре и ра из ра ду свих
сту ди ја, ин фор ма ци ја, из вје шта ја, кал ку ла ци ја ци је на и услу га,
при је дло га са гла сно сти, пла но ва, ана ли за, ела бо ра та; оба вља и
дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра. 

Усло ви:

- ВСС - VII сте пен струч не спре ме - еко ном ски, прав ни, по љо -
при вред ни, тех но ло шки фа кул тет,

- три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у републичким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

А.2) Ви ши струч ни са рад ник за ко мер ци јал не по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ко ор ди ни ра и ре а ли зу је ку по ви ну, про да ју, за -
на вља ње, скла ди ште ње и те ри то ри јал ни раз мје штај свих пре храм -
бе них и не пре храм бе них ро ба, на осно ву утвр ђе ног кри те ри ју ма,
ор га ни зу је и из вр ша ва кон тро лу ста ња за ли ха од стра не пред став -
ни ка Ди рек ци је или у са рад њи са овлашће ним пред у зе ћи ма и
надле жним ин спек циј ским ор га ни ма, кон тро лу пред у зе тих мје ра
за очу ва ње ква ли те та ро ба, у скла ду са ва же ћим пра вил ни ци ма о
ква ли те ту, што под ра зу ми је ва са рад њу са струч ним и на уч ним ин -
сти ту ци ја ма; вр ши из ра ду и реaлизацију уго во ра о на бав ци, про -
да ји, по зај ми ци, као и уго во ра о услу га ма скла ди ште ња, кон тро ле
ква ли те та и кван ти те та и за шти те ро ба; из ра ду и из да ва ње на ло га
по осно ву на ве де них уго во ра и пра ће ње њи хо ве ре а ли за ци је, при -
пре му и об ра ду до ку мен та ци је за уту же ња; оба вља ко мер ци јал не
по сло ве и за дат ке, у ци љу оства ри ва ња при хо да за по ди за ње ни -
воа роб них ре зер ви и сти ца ње сред ста ва за одр жа ва ње ре зер ви и
скла ди шта, у скла ду са за кон ским про пи си ма; еви ден ти ра ње свих
про мје на ста ња ро ба, обез бје ђи ва ња по да та ка по треб них за из ра -
ду про гра ма, са мо стал на из ра да из вје шта ја, ин фор ма ци ја и ана ли -
за; уче ству је у при пре ми при је дло га про гра ма роб них ре зер ви и
фи нан сиј ског пла на за те ку ћу го ди ну и по усва ја њу истог уче ству -
је у при мје ни и ре а ли за ци ји; кон тро ли ше рад ко ми си ја, ре а ли за -
ци ју го ди шњег по пи са ро ба, као и бла го вре ме но обез бје ђи ва ње
по треб не до ку мен та ци је ра ди еви ден ти ра ња свих про мје на ко је су
се де си ле у те ку ћој го ди ни, оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на -
чел ни ка Одје ље ња.

Усло ви:

- ВСС - VII сте пен - еко ном ски, по љо при вред ни, тех нич ки
или тех но ло шки фа кул тет,

- нај ма ње 3 (три) го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у републичким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 3.

Зва ње: ви ши струч ни са рад ник пр вог зва ња.

А.3) Ви ши струч ни са рад ник за ана ли тич ке по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ко ор ди ни ра и ре а ли зу је ку по ви ну, про да ју, за -
на вља ње, скла ди ште ње и те ри то ри јал ни раз мје штај свих пре храм -
бе них и не пре храм бе них ро ба, на осно ву утвр ђе ног кри те ри ју ма,
ор га ни зу је и из вр ша ва кон тро лу ста ња за ли ха од стра не пред став -
ни ка Ди рек ци је или у са рад њи са овлашће ним пред у зе ћи ма и на -
д ле жним ин спек циј ским ор га ни ма, кон тро лу пред у зе тих мје ра за
очу ва ње ква ли те та ро ба, у скла ду са ва же ћим пра вил ни ци ма о
ква ли те ту, што под ра зу ми је ва са рад њу са струч ним и на уч ним ин -
сти ту ци ја ма; вр ши из ра ду и ре а ли за ци ју уго во ра о на бав ци, про -
да ји, по зај ми ци, као и уго во ра о услу га ма скла ди ште ња, кон тро ле
ква ли те та и кван ти те та и за шти те ро ба; из ра ду и из да ва ње на ло га
по осно ву на ве де них уго во ра и пра ће ње њи хо ве ре а ли за ци је, при -
пре му и об ра ду до ку мен та ци је за уту же ња; еви ден ти ра ње свих
про мје на ста ња ро ба, обез бје ђи ва ња по да та ка по треб них за из ра -
ду про гра ма, са мо стал на из ра да из вје шта ја, ин фор ма ци ја и ана ли -
за; уче ству је у при пре ми при је дло га про гра ма роб них ре зер ви и
фи нан сиј ског пла на за те ку ћу го ди ну и по усва ја њу истог уче ству -
је у при мје ни и ре а ли за ци ји; ста ра се о при мје ни За ко на о јав ним
на бав ка ма ро ба у по ступ ку на бав ке, про да је и за на вља ња роб них
ре зер ви; кон тро ли ше за ко ни тост и ис прав ност об ра ђе них по да та -
ка у Одје ље њу (при ка зи ста ња за ли ха и свих про мје на у ве зи са
на бав ком, про да је и дру гих обла сти по сло ва ња), као и до ста вља -
ње истих фи нан сиј ској опе ра ти ви, као и Одје ље њу за прав не и оп -
ште по сло ве; пра ти све за кон ске про пи се ве за не за за ко ни то, бла -
го вре ме но и од го вор но из вр ша ва ње рад них за да та ка у Одје ље њу,
ко ор ди ни ра бла го вре ме но из ми ри ва ње оба ве за и по тра жи ва ња на
осно ву за кљу че них уго во ра, из ра да ра чу на, за ду же ња роб них и
фи нан сиј ских, обез бје ђи ва ње до ку мен та ци је по треб не за те ку ће
уго вор не по сло ве; са рад ње са дру гим одје ље њи ма Ди рек ци је;
кон тро ли ше рад ко ми си ја, ре а ли за ци ју го ди шњег по пи са ро ба, као
и бла го вре ме но обез бје ђи ва ње по треб не до ку мен та ци је ра ди еви -
ден ти ра ња свих про мје на ко је су се де си ле у те ку ћој го ди ни, оба -
вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња.

Усло ви:

- ВСС VII сте пен - еко ном ски, по љо при вред ни, тех нич ки или
тех но ло шки фа кул тет,

- нај ма ње 3 (три) го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у републичким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 3.

Зва ње: ви ши струч ни са рад ник пр вог зва ња.

А.4) Ре фе рент за до ку мен та ци о не по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са ВШС спре мом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве ко ји се од но се на при пре му и
обра ду по да та ка и до ку ме на та по утвр ђе ној ме то до ло ги ји за све
вр сте про из во да из дје ло кру га Одје ље ња; при јем, кон тро лу ис -
прав но сти при јем не до ку мен та ци је - фак ту ра о из вр ше ним услу -
га ма скла ди ште ња свих ро ба са те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске; об -
ра ду свих при мље них фак ту ра за услу ге скла ди ште ња ро ба и пре -
да ја истих на пла ћа ње; уса гла ша ва ње књи го вод стве ног и ствар ног
ста ња ро ба; рад у ко ми си ја ма; оства ру је ре дов ну ко му ни ка ци ју са
овлашће ним пред став ни ком скла ди шта ра, ра ди кон тро ле ста ња
ро ба на кон при мље них фак ту ра за услу ге скла ди ште ња; ре дов ну
ко му ни ка ци ју и рад са дру гим одје ље њи ма уну тар Ди рек ци је; вр -
ши фор ми ра ње, унос и пра ће ње уго во ра; пра ће ње по твр да о
ускла ди ште њу и ис кла ди ште њу роб них ре зер ви и фак ту ра за пла -
ћа ња скла ди шни не; из ра ду и кон тро лу на ло га за ис по ста вље не
фак ту ре за про да ту ро бу, пра ће ње тр жи шног и бер зан ског по сло -
ва ња и ко ор ди на ци ју са ин спек циј ским слу жба ма, упо ре ђи ва ње
ста ња ро ба по скла ди шти ма; при јем, унос и од ла га ње сред ста ва
обез бје ђи ва ња вра ћа ња ро ба и ко ор ди на ци ју са од го ва ра ју ћим
одје ље њи ма Ди рек ци је и фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма; да ва ње
по да та ка из до ку мен та ци је у ве зи са кон тро лом ста ња и чу ва ња
роб них ре зер ви; оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка
Одје ље ња.

Усло ви:

- ВШС - VI сте пен струч не спре ме - ви ша еко ном ска или ви -
ша ко мер ци јал на шко ла - ме на џер,

- нај ма ње 1 (јед на) го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе -
ну обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 2.
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А.5) Скла ди штар

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис послова: вр ши при јем и ис по ру ку ро бе, од го ва ра за пра -
вил но скла ди ште ње, пра ти ро ко ве тра ја ња при мље не ро бе, те во -
ди еви ден ци ју о ула зним и из ла зним фак ту ра ма. Та ко ђе, оба вља
во зач ке по сло ве, ста ра се о те ку ћем одр жа ва њу и ис прав но сти во -
зи ла (те рет но во зи ло, ви љу шкар), во ди еви ден ци ју о утро шку го -
ри ва; во ди уред ну до ку мен та ци ју о кориште њу во зи ла; вр ши оста -
ле по сло ве ко је му од ре ди ру ко во ди лац. За свој рад од го во ран је
ру ко во ди о цу Одје ље ња.

По себ ни усло ви:

- ССС - IV сте пен струч не спре ме - еко ном ска шко ла, тех нич -
ка шко ла, гим на зи ја,

- во зач ка до зво ла Б ка те го ри је,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- број из вр ши ла ца: 4.

А.6) Пор тир

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник дру ге ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: оба вља по сло ве ко ји су ве за ни за про тив по жар -
ну за шти ту и обез бје ђе ње, ста ра се о спрово ђе њу про пи са них мје -
ра про тив по жар не за шти те и обез бје ђе ња у кру гу објек та, кон тро -
ли ше ис прав ност ва тро га сних апа ра та, ре зер во а ра, тан ква на, ра -
свје те и дру ге опре ме, чу ва објекат од ула ска не по жељ них ли ца и
спре ча ва из но ше ње ма те ри јал них до ба ра из кру га, чу ва и одр жа ва
ва тре но оруж је за чи ју је ис прав ност од го во ран, оба вља по сло ве
чу ва ра - пор ти ра на чу вар ском мје сту у дру гој и тре ћој смје ни, у
слу ча ју на стан ка ван ред них при ли ка пред у зи ма од го ва ра ју ће ак -
тив но сти и о ис ти ма оба вје шта ва на чел ни ка Одје ље ња, од го во ран
је за по вре ду свих за кон ских и дру гих про пи са у ве зи са по сло ви -
ма ко је оба вља, те ма те ри јал но од го во ран за ште те на ста ле због
нео д го ва ра ју ћег и не бла го вре ме ног из вр ша ва ња по сло ва и рад них
за да та ка, оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ру ко во ди о ца Одје ље -
ња.

Усло ви:

- ССС - III сте пен струч не спре ме,

- одо бре ње над ле жног ор га на за но ше ње оруж ја,

- по ло жен струч ни ис пит за про тив по жар ну за шти ту,

- шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња,

- број из вр ши ла ца: 4.

Б) ОДЈЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРАВ НЕ И ОП ШТЕ ПО СЛО ВЕ

Б.1) На чел ник Одје ље ња

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пе те
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди и ко ор ди ни ра ра дом Одје ље ња (пла -
ни ра, усмје ра ва, над зи ре и ор га ни зу је рад за по сле них у Одје ље -
њу); ко ор ди ни ра и уче ству је у сло же ним прав ним по сло ви ма ве за -
ним за из ра ду оп штих и по је ди нач них ака та Ди рек ци је, де фи ни ше
прав на ми шље ња о уго во ри ма роб ног про ме та и дру гим имо вин -
ско прав ним по сло ви ма ко је за кљу чу је Ди рек ци ја са прав ним ли -
ци ма у ци љу фор ми ра ња и об на вља ња ре пу блич ких роб них ре зер -
ви, уче ству је у при пре ми ми шље ња на при је дло ге за кон ских и
под за кон ских про пи са ве за них за област ре пу блич ких роб них ре -
зер ви и за ко ном про пи са ним слу ча је ви ма; пра ти про мје не за кон -
ских про пи са; уче ству је у при пре ми про пи са из дје ло кру га ра да
Ди рек ци је по европ ским стан дар ди ма; пред ла же пред у зи ма ње по -
треб них мје ра у ци љу обез бје ђе ња за ко ни то сти и ефи ка сно сти у
ра ду Ди рек ци је; да је струч на ми шље ња из обла сти ра да Одје ље ња
и ко ор ди ни ра рад Одје ље ња и рад дру гих уну тра шњих је ди ни ца у
Ди рек ци ји; ста ра се о нај сло же ни јим прав ним по сло ви ма ве за ним
за из ра ду оп штих и по је ди нач них ака та, кон тро ли ше и да је струч -
на ми шље ња при ли ком из ра де уго во ра у обла сти по сло ва ња Ди -
рек ци је са при вред ним су бјек ти ма; пра ти про мје не за кон ских про -
пи са и пред ла же пред у зи ма ње по треб них мје ра у ци љу обез бје ђе -
ња за ко ни то сти ра да Ди рек ци је; пра ти и ак тив но уче ству је у при -
мје ни но вих ме то да ор га ни за ци је ре пу блич ке упра ве ра ди еко но -
мич ног и ефи ка сног по сло ва ња; уче ству је у де фи ни са њу си сте ма
и про це ду ра ра да из обла сти раз во ја и упра вља ња људ ским ре сур -
си ма, ко ор ди ни ра ак тив но сти и пру жа са вје то дав ну по др шку ру -
ко во ди о ци ма у спро во ђе њу истих, оства ру је не по сред ну ко му ни -
ка ци ју и са рад њу са ми ни стар стви ма, Пра во бра ни ла штвом и ње -
го вим одје ље њи ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске.

Усло ви: 

- ВСС - VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

- три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у републичким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- ста тус: др жав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је,

- број из вр ши ла ца: 1.

Б.2) Ви ши струч ни са рад ник за прав не по сло ве 

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је. 

Опис по сло ва: ко ор ди ни ра и уче ству је у сло же ним прав ним
по сло ви ма везaним за из ра ду оп штих и по је ди нач них ака та Ди -
рек ци је, де фи ни ше прав на ми шље ња о уго во ри ма роб ног про ме та
и дру гим имо вин ско-прав ним по сло ви ма ко је за кљу чу је Ди рек ци -
ја са прав ним ли ци ма у ци љу обра зо ва ња и об на вља ња ре пу блич -
ких роб них ре зер ви; ко ор ди ни ра рад уну тра шњих је ди ни ца у вр -
ше њу прав них по сло ва ве за них за сту па ње у обли га ци о не од но се
са прав ним су бјек ти ма и пру жа ње струч не прав не по мо ћи ве за не
за дје ло круг ра да уну тра шњих је ди ни ца; вр ши над зор и кон тро лу
над при пре мом струч но до ку мен та ци о ног осно ва за по кре та ње
спо ро ва и да је струч ну оцје ну у ве зи са об ра дом пред ме та у спо -
ро ви ма ко ји се во де у ве зи са по тра жи ва њима Ди рек ци је пред на -
д ле жним су до ви ма, кри вич ним по ступ ци ма и дру гим ор га ни ма
упра ве; оба вља ка дров ске по сло ве и во ди пер со нал ну еви ден ци ју
за по сле них, оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље -
ња.

Усло ви:

- ВСС - VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

- три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у републичким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- ста тус: др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња,

- број из вр ши ла ца: 1.

Зва ње: ви ши струч ни са рад ник пр вог зва ња.

Б.3) Тех нич ки се кре тар

Ста тус и ка те го ри ја: на мје ште ник пр ве ка те го ри је са сред њом
струч ном спре мом.

Опис послова: во ди еви ден ци ју при мље них ака та и еви ден ци -
ју ула зно-из ла зне до ку мен та ци је; вр ши раз вр ста ва ње, рас по дје лу
и от пре му по ште; од ла га ње и ар хи ви ра ње до ку мен та ци је у скла ду
са про пи си ма; еви ден ци ју од сут но сти и при сут но сти за по сле них;
овје ра ва до ку мен та, вр ши из да ва ње пут них на ло га, дак ти ло граф -
ске по сло ве и дру ге по сло ве ко је му се по на ло гу ру ко во ди о ца ста -
ве у над ле жност; оба вља по сло ве при је ма, рас по ре ђи ва ња, за во ђе -
ња и от пре ма ња по ште и дру ге по сло ве ко ји се од но се на кан це ла -
риј ско по сло ва ње, еви ден ти ра и ар хи ви ра пред ме те, при ку пља,
сре ђу је, еви ден ти ра и да је на кориште ње ар хив ску гра ђу, пред ла -
же за уни шта ва ње, во ди ар хив ске књи ге, пра ви ли сту ка те го ри ја
ре ги стра тур ског ма те ри ја ла са ро ко ви ма чу ва ња , те у ве зи с тим
са ра ђу је са цен трал ном пи сар ни цом. Оба вља и дру ге по сло ве по
на ло гу ру ко во ди о ца ко ји му се ста ве у над ле жност.

Усло ви:

- ССС IV сте пен струч не спре ме - еко ном ска, тех нич ка шко ла,
гим на зи ја, тек стил на шко ла,

- шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

Б.4) Са рад ник за ад ми ни стра тив не по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: оба вља по сло ве про то ко ла, еви ден ци ју ула зно-
из ла зне до ку мен та ци је, овје ра ва ње до ку ме на та, по сло ве во ђе ња
ар хи ве и дру ге ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве по на ло гу не -
по сред ног ру ко во ди о ца.

Усло ви:

- ССС - IV сте пен струч не спре ме - управ на, еко ном ска шко -
ла, гим на зи ја,

- шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

6.08.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 75 35



Б.5) Во зач

Ста тус и ка те го ри ја: на мје ште ник дру ге ка те го ри је са сред -
њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: оба вља во зач ке по сло ве, ста ра се о те ку ћем
одр жа ва њу и ис прав но сти во зи ла, во ди еви ден ци ју о утро шку го -
ри ва; во ди уред ну до ку мен та ци ју о кориште њу во зи ла; вр ши оста -
ле по сло ве ко је му од ре ди не по сред ни ру ко во ди лац.

Усло ви:

- ССС III сте пен струч не спре ме - во зач Б и Ц ка те го ри је,

- шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња,

- број из вр ши ла ца: 2.

Б.6) Рад ник на одр жа ва њу чи сто ће

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник са осмо го ди -
шњом шко лом.

Опис по сло ва: одр жа ва чи сто ћу кан це ла ри ја, хо ло ва, са ни тар -
них и дру гих про сто ри ја. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу не по -
сред ног ру ко во ди о ца.

Усло ви:

- за вр ше на осмо го ди шња шко ла,

- број из вр ши ла ца: 1.

В) ОДЈЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ФИ НАН СИЈ СКО-РА ЧУ НО ВОД СТВЕ НЕ
ПО СЛО ВЕ

В.1) На чел ник Одје ље ња

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је. 

Опис по сло ва: ру ко во ди и ко ор ди ни ра ра дом Одје ље ња (пла -
ни ра, усмје ра ва, над зи ре и ор га ни зу је рад за по сле них у Одје ље -
њу); ру ко во ди нај сло же ни јим по сло ви ма пла ни ра ња, пра ће ње ре -
а ли за ци је бу џе том про јек то ва них сред ста ва и кон тро ле уса гла ше -
но сти пред ло же них ака та; од лу чу је о по кре та њу про це ду ре ства -
ра ња ака та и дру гих до ку ме на та у Ди рек ци ји ко ји ма се ства ра ју
оба ве зе Ди рек ци је, а у скла ду са пред ви ђе ним сред стви ма из бу -
џе та; пред ла же и ко ор ди ни ра рад на из ра ди при је дло га бу џе та за
Ди рек ци ју; пред ла же план и про грам ра да Ди рек ци је, као и по -
треб не мје ре за оства ри ва ње усво је них пла но ва; ди рект но ор га ни -
зу је и ко ор ди ни ра из ра ду за вр шног ра чу на и го ди шњег по пи са Ди -
рек ци је; ко ор ди ни ра и ор га ни зу је из ра ду фи нан сиј ских и по ре -
ских из вје шта ја; пра ти про мје не за кон ских про пи са ко ји ре гу ли шу
област фи нан си ја, јав них при хо да; пред ла же пред у зи ма ње по треб -
них мје ра у ци љу обез бје ђе ња за ко ни то сти и ефи ка сно сти ра да у
Ди рек ци ји; ста ра се о нај сло же ни јим по сло ви ма ве за ним за из ра -
ду од го ва ра ју ћих ака та: пра вил ни ка о ра чу но вод ству и фи нан сиј -
ској слу жби, упут ста ва за рад и оста лих ака та; кон тро ли ше и да је
струч на ми шље ња при ли ком из ра де уго во ра у обла сти по сло ва ња
Ди рек ци је са при вред ним су бјек ти ма; пра ти про мје не за кон ских
про пи са и пред ла же пред у зи ма ње по треб них мје ра у ци љу обе -
збје ђе ња за ко ни то сти ра да у Ди рек ци ји; оба вља и дру ге по сло ве
по на ло гу ди рек то ра.

Усло ви:

- ВСС - VII сте пен струч не спре ме - еко ном ски фа кул тет,

- пет го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

В.2) Ре фе рент за сту диј ско-ана ли тич ке по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник дру ге ка те го -
ри је са ВСС спре мом.

Опис по сло ва: ко ор ди ни ра и уче ству је у нај сло же ни јим по -
сло ви ма ве за ним за из ра ду фи нан сиј ског пла на, роб ног про гра ма,
из вје шта ја, ела бо ра та и ана ли за; де фи ни ше сло же не фи нан сиј ско
опе ра тив не по сло ве ко ји се од но се на из ра ду ана ли за, ела бо ра та и
сту ди ја ко ји слу же као струч ни осно в за утвр ђи ва ње по ли ти ке фи -
нан си ра ња роб них ре зер ви, фи нан си ра ње из град ње и одр жа ва ња
скла ди шног про сто ра и за прав но ре гу ли са ње из во ра фи нан си ра -
ња; ко ор ди ни ра рад уну тра шњих је ди ни ца у спро во ђе њу за ко ни -
тог, на мјен ског и еко но мич ног тро ше ња бу џет ских сред ста ва; де -
фи ни ше струч на ми шље ња са фи нан сиј ског аспек та о уго во ри ма
ко је Ди рек ци ја за кљу чу је са прав ним су бјек ти ма; вр ши струч ну
оцје ну и об ра ду уго во ра ве за ну за из град њу, тех нич ко одр жа ва ње
и са на ци ју скла ди шта Ди рек ци је; из ра ду за пи сни ка о ко нач ном
об ра чу ну из ве де них ра до ва и из ра ду исте до ку мен та ци је у по ступ -
ку укњи жбе ври јед но сти основ них сред ста ва и ин вен та ра у по -
слов не књи ге Ди рек ци је; при пре ма и из ра ђу је тен дер ску до ку мен -
та ци ју ра ди спро во ђе ња по ступ ка јав них на бав ки из во ђе ња ра до -
ва на објек ти ма скла ди шта и пру жа струч ну по др шку свим одје -
ље њи ма у по гле ду јав них на бав ки; из ра ђу је го ди шњи из вје штај и
план ин ве сти ци ја Ди рек ци је и пе ри о дич не из вје шта је из вр ше ња

пла на ин ве сти ци ја у ци љу ре а ли за ци је оства ре них и пла ни ра них
ак тив но сти, евен ту ал них про је ка та и про гра ма ра да у из вје штај -
ном пе ри о ду; оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња.

Усло ви:

- ВСС - VII сте пен струч не спре ме еко ном ски, тех нич ки фа -
кул тет,

- три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, 

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник тре ће ка те го -
ри је са ВСС спре мом.

Усло ви:

- ВСС - VII сте пен струч не спре ме еко ном ски, тех нич ки фа -
кул тет,

- дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња, 

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

Број из вр ши ла ца: 1.

В.3) Ре фе рент за фи нан сиј ске по сло ве и ра чу но вод ство

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са ви шом струч ном спре мом. 

Опис по сло ва: са мо стал но и струч но ра ди на из ра ди ана ли за
ко је слу же као осно в за уре ђи ва ње по ли ти ке фи нан си ра ња ве за них
за по сло ве Ди рек ци је; уче ству је у обез бје ђе њу сред ста ва за фи -
нан си ра ње роб них ре зер ви из бу џе та и дру гих из во ра у скла ду са
за ко ном; из ра ђу је ди на мич ке по слов не ли квид но сти (при ли ва и
од ли ва сред ста ва) у ве зи са по сло ва њем Ди рек ци је и до при но си
упра вља њу те ку ћим фи нан сиј ским по сло ва њем пу тем ра ци о нал -
ног кориште ња нов ча них сред ста ва; при пре ма пла но ве и уче ству -
је у из ра ди ин фор ма ци ја у ве зи са пла ћа њем и на пла та ма оба ве за
и по тра жи ва ња, од го ва ра за тач ност кон тро ли са не до ку мен та ци је;
уче ству је у из ра ди про гра ма и пла но ва, као и на утвр ђи ва њу усло -
ва за утвр ђи ва ње вр сте уго во ра ко ји се од но се на оси гу ра ње ро ба
и имо ви не Ди рек ци је; пра ти про пи се из обла сти фи нан си ја, при -
мје њу је исте, вр ши об ра чун пла та и на кна да, вр ши и дру ге по сло -
ве ко је му од ре ди не по сред ни ру ко во ди лац. За свој рад од го ва ра
на чел ни ку Одје ље ња.

Усло ви:

- ВШС - VI сте пен струч не спре ме - еко но ми ста за мар ке тинг
и тр го ви ну,

- једна го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

-  број из вр ши ла ца: 1. 

В.4) Ре фе рент за до ку мен та ци о не по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са ви шом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши опе ра тив не по сло ве ко ји се од но се на
при пре му и об ра ду по да та ка и до ку ме на та по утвр ђе ној ме то до ло -
ги ји за све вр сте про из во да из дје ло кру га Одје ље ња; при јем, кон -
тро лу ис прав но сти при јем не до ку мен та ци је - фак ту ра о из вр ше -
ним услу га ма скла ди ште ња свих ро ба са те ри то ри је Ре пу бли ке
Срп ске; об ра ду свих при мље них фак ту ра за услу ге скла ди ште ња
ро ба и пре да ја истих на пла ћа ње; уса гла ша ва ње књи го вод стве ног
и ствар ног ста ња ро ба; при пре му до ку мен та ци је за об ја вљи ва ње
тен де ра за вр ше ње услу га скла ди ште ња ро ба, као и про да ју истих,
при пре му до ку мен та ци је за об ја вљи ва ње тен де ра у скла ду са За -
ко ном о јав ним на бав ка ма; рад у ко ми си ја ма; оства ру је ре дов ну
ко му ни ка ци ју са овлашће ним пред став ни ком скла ди шта ра, ра ди
кон тро ле ста ња ро ба на кон при мље них фак ту ра за услу ге скла ди -
ште ња; ре дов ну ко му ни ка ци ју и рад са дру гим одје ље њи ма уну тар
Ди рек ци је; вр ши фор ми ра ње, унос и пра ће ње уго во ра; пра ће ње
по твр да о ускла ди ште њу и ис кла ди ште њу роб них ре зер ви и фак -
ту ра за пла ћа ња скла ди шни не; из ра ду и кон тро лу на ло га за ис по -
ста вље не фак ту ре за про да ту ро бу, из ра ду дис по зи ци ја и књи жних
за ду же ња за ка ма те по осно ву по зај ми ца, ре про гра ма и пра ће ња
на пла те истих, пра ће ње тр жи шног и бер зан ског по сло ва ња и ко ор -
ди на ци ју са ин спек циј ским слу жба ма, упо ре ђи ва ње ста ња ро ба по
скла ди шти ма; при јем, унос и од ла га ње сред ста ва обез бје ђи ва ња
вра ћа ња ро ба и ко ор ди на ци ју са од го ва ра ју ћим одје ље њи ма Ди -
рек ци је и фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма; да ва ње по да та ка из до ку -
мен та ци је у ве зи са кон тро лом ста ња и чу ва ња роб них ре зер ви;
оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња.

Усло ви:  

- ВШС - VI сте пен струч не спре ме, ви ша ин фор ма тич ка шко -
ла - ин жи њер ин фор ма ти ке.
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- једна го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

В.5) Ре фе рент за ра чу но вод стве не по сло ве и бла гај ну

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом

Опис по сло ва: вр ши при пре му и об ра ду до ку мен та ци је ко ја се
од но си на пла ћа ње при спје лих оба ве за (вир ма ни за пла ћа ње, ком -
пен за ци је); вр ши кон тро лу и ли кви да ту ру при пре мље них и об ра -
ђе них по да та ка и до ку ме на та; еви ден ци ју и усмје ра ва ње до ку ме -
на та за књи же ње - до ста ва до ку мен та ци је ра чу но вод ству; из ра ђу -
је из вје шта је о из вр ше ним пла ћа њи ма и дру ге из вје шта је ве за не за
фи нан сиј ску опе ра ти ву; ста ра се о тех нич кој и фор мал ној ис прав -
но сти до ку мен та ци је; ра ди на по сло ви ма роб ног књи го вод ства,
пра ти и еви ден ти ра ста ње и про мје не ро ба по вр ста ма и скла ди -
шти ма на ба зи на ло га за ускла ди ште ње и ула зне до ку мен та ци је,
при мље не од дру гих ор га ни за ци о них је ди ни ца; ра ди на по сло ви -
ма књи же ња кал ку ла ци ја, фак ту ра, ме ђу скла ди шних до став ни ца,
об ра чу на ка ла, рас ту ра и дру ге до ку мен та ци је ве за не за роб но
књи го вод ство Ди рек ци је; уса гла ша ва књи го вод стве но ста ње ро ба
са ста њем ро ба по ин вен тур ним ли ста ма; вр ши об ра чун тро шко ва
слу жбе них пу то ва ња, об ра ду за хтје ва и под но ше ње истих у тре зор
на ре а ли за ци ју; оба вља по сло ве бла гај не; у про це ду ри прет ход не
кон тро ле уго во ра да је из вје шта је о фи нан сиј ским и ма те ри јал ним
кар ти ца ма парт не ра; вр ши и дру ге по сло ве ко је му од ре ди не по -
сред ни ру ко во ди лац. За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Усло ви:

- ССС- IV сте пен струч не спре ме - еко ном ска шко ла, гим на зи -
ја, управ на шко ла.

- шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- број из вр ши ла ца: 1.

ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 7.

Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста ју да ва же
Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них
мје ста у Ре пу блич кој ди рек ци ји за роб не ре зер ве (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 101/07), и Пра вил ник о из мје на ма и
до пу на ма Пра вил ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за -
ци ји рад них мје ста у Ре пу блич кој ди рек ци ји за роб не ре зер ве
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске” број 45/08).

Члан 8.

Ди рек тор Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве ће из вр ши -
ти рас по ред и до ни је ти рје ше ња у скла ду са овим пра вил ни ком у
ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу Пра вил ни ка о уну тра -
шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Ре пу блич -
кој ди рек ци ји за роб не ре зер ве.

Члан 9.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва -
ња Пра вил ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста у Ре пу блич кој ди рек ци ји за роб не ре зер ве и Од лу ке
Вла де Ре пу бли ке Срп ске о да ва њу са гла сно сти на Пра вил ник о
уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Ре -
пу блич кој ди рек ци ји за роб не ре зер ве у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 14/2-3515/09
13. октобра 2009. го ди не Ди рек тор,
Бања Лука Ра до ван Са мар џи ја, с.р.
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Централна изборна комисија

Босне и Херцеговине

На основу члана 14.3 став (1) Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), Централна изборна комисија
Босне и Херцеговине, на 30. сједници одржаној 1. јула
2010. године,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О РАС ПИ СИ ВА ЊУ И ОДР ЖА ВА ЊУ ПРИ ЈЕ ВРЕ МЕ НИХ

ИЗ БО РА ЗА НА ЧЕЛ НИ КА ОП ШТИ НЕ БО САН СКИ 

ПЕ ТРО ВАЦ / ПЕ ТРО ВАЦ

Члан 1.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине рас-
писује пријевремене изборе за начелника Општине Босан-
ски Петровац / Петровац.

Члан 2.

Избори из члана 1. ове oдлуке ће се одржати у недјељу,
29. августа 2010. године.

Члан 3.

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у “Службеном гласнику БиХ”, “Службеним новинама
Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”, “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ” и wеб
страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba. 

Број: 01-02-2-3027/10 
1. јула 2010. године Предсједница
Сарајево Ирена Хаџиабдић, с.р.

На осно ву чла на 14.3 став (6) Из бор ног за ко на Бо сне и
Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и чла на 4. Упут -
ства о на чи ну и по ступ ку спро во ђе ња при је вре ме них из бо -
ра (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 102/06), Цен трал на из -
бор на ко ми си ја Бо сне и Хер це го ви не, на 30. сјед ни ци одр -
жа ној 1. јула 2010. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

У П У Т  С Т В О

О РО КО ВИ МА ИЗ БОР НИХ АК ТИВ НО СТИ ЗА 

ОДР ЖА ВА ЊЕ ПРИ ЈЕ ВРЕ МЕ НИХ ИЗ БО РА ЗА 

НА ЧЕЛ НИ КА ОП ШТИ НЕ БО САН СКИ 

ПЕ ТРО ВАЦ / ПЕ ТРО ВАЦ

Члан 1.

(1) Цен трал на из бор на ко ми си ја Бо сне и Хер це го ви не
(у да љем тек сту: Цен трал на из бор на ко ми си ја БиХ) на 30.
сјед ни ци, одр жа ној да на 1. јула 2010. го ди не, до ни је ла је
Од лу ку о рас пи си ва њу при је вре ме них из бо ра за на чел ни ка
Оп шти не Бо сан ски Пе тро вац / Пе тро вац.

(2) При је вре ме ни из бо ри за на чел ни ка Оп шти не Бо -
сан ски Пе тро вац / Пе тро вац одр жа ће се у не дје љу, 29.
августа 2010. го ди не.

Члан 2.

(1) Ро ко ви те ку од 1. јула 2010. го ди не.

(2) При ја ве за овје ру по ли тич ких стра на ка и не за ви -
сних кан ди да та под но се се Цен трал ној из бор ној ко ми си ји
БиХ нај ка сни је у ро ку од пет да на од да на рас пи си ва ња
при је вре ме них из бо ра, од но сно у пе ри о ду од 1. јула 2010.
го ди не, за кључ но са 6. јулом 2010. го ди не до, 16.00 ча со ва.

(3) За хтје ви за овје ру ко а ли ци ја под но се се Цен трал ној
из бор ној ко ми си ји БиХ нај ка сни је у ро ку од 13 да на од да -
на рас пи си ва ња при је вре ме них из бо ра, од но сно за кључ но
са 14. јулом 2010. го ди не, до 16.00 ча со ва.

(4) Крај њи рок за ре ги стра ци ју но вих би ра ча ко ји гла -
са ју пу тем по ште на при је вре ме ним из бо ри ма за на чел ни -
ка Оп шти не је 20 да на од да на рас пи си ва ња при је вре ме них
из бо ра, од но сно за кључ но са 21. јулом 2010. го ди не.

(5) При ја ву кан ди да та за на чел ни ка Оп шти не овје ре ни
по ли тич ки су бјек ти под но се Цен трал ној из бор ној ко ми си -
ји БиХ нај ка сни је 20 да на од да на рас пи си ва ња при је вре -
ме них из бо ра, од но сно за кључ но са 21. јулом 2010. го ди не,
до 16.00 ча со ва.

(6) Жри је ба ње за утвр ђи ва ње ре до сли је да по ли тич ких
су бје ка та на гла сач ким ли сти ћи ма оба ви ће се у сје ди шту
Цен трал не из бор не ко ми си је БиХ у Са ра је ву, Да ни је ла
Озме бр. 7, да на 22. јула 2010. го ди не, у 12.00 ча со ва.

(7) Од лу ку о овје ри кан ди да та за на чел ни ка Оп шти не
за уче шће на при је вре ме ним из бо ри ма Цен трал на из бор на
ко ми си ја БиХ до но си нај ка сни је у ро ку од 10 да на од да на
под но ше ња при ја ва, од но сно нај ка сни је до 31. јула 2010.
го ди не.

(8) Цен трал ни би рач ки спи сак се за кљу чу је 20 да на
при је да на одр жа ва ња при је вре ме них из бо ра, од но сно за -
кључ но са 9. августом 2010. го ди не.

(9) Об ја вљи ва ње бро ја упи са них би ра ча у Цен трал ни
би рач ки спи сак за оп шти ну за ко ју се про во де при је вре ме -
ни из бо ри оба ви ће се у ро ку 17 да на при је да на одр жа ва ња
при је вре ме них из бо ра, од но сно нај ка сни је до 12. августа
2010. го ди не.

(10) Име но ва ње чла но ва би рач ких од бо ра вр ши на -
дле жна оп штин ска из бор на ко ми си ја у скла ду са сље де ћим
ро ко ви ма:

а) Над ле жна оп штин ска из бор на ко ми си ја до ста вља
свим овје ре ним по ли тич ким су бјек ти ма по зив да при су -
ству ју по ступ ку жри је ба ња за од ре ђи ва ње за сту пље но сти
по ли тич ких су бје ка та у би рач ким од бо ри ма нај ка сни је 30
да на при је да на одр жа ва ња при је вре ме них из бо ра, од но -
сно до 30. јула 2010. го ди не.

б) Жри је ба ње за од ре ђи ва ње за сту пље но сти по ли тич -
ких су бје ка та у би рач ким од бо ри ма оба вља се нај ка сни је у
ро ку од 25 да на при је да на одр жа ва ња при је вре ме них
избо ра, од но сно до 4. августа 2010. го ди не.
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с) По ли тич ки су бјек ти до ста вља ју при је дло ге кан ди да -
та за члан ство у би рач ким од бо ри ма нај ка сни је 20 да на
при је да на одр жа ва ња при је вре ме них из бо ра, од но сно до
9. августа 2010. го ди не.

д) Над ле жна оп штин ска из бор на ко ми си ја име ну је чла -
но ве би рач ких од бо ра и до ста вља ак те о име но ва њу чла но -
ва би рач ких од бо ра Цен трал ној из бор ној ко ми си ји БиХ
нај ка сни је у ро ку од 15 да на при је да на одр жа ва ња при је -
вре ме них из бо ра, од но сно до 14. августа 2010. го ди не.

е) Обу ка чла но ва оп штин ских из бор них ко ми си ја одр -
жа ће се од 13. августа 2010. го ди не.

ф) Обу ка чла но ва би рач ких од бо ра одр жа ће се у пе ри -
о ду од 15 да на до седам да на при је да на одр жа ва ња при је -
вре ме них из бо ра, од но сно од 14. августа 2010. го ди не до
22. августа 2010. го ди не.

(11) Об ја ва ко нач них ли сти кан ди да та у слу жбе ним
гла си ли ма оба ви ће се нај ка сни је 25 да на при је да на одр жа -
ва ња при је вре ме них из бо ра, од но сно до 4. августа 2010.
го ди не.

(12) Од ре ђи ва ње ло ка ци ја би рач ких мје ста, об ја ву и
до ста ву по да та ка о од ре ђе ним ло ка ци ја ма Цен трал ној
избор ној ко ми си ји БиХ, над ле жна оп штин ска из бор на ко -
ми си ја оба ви ће нај ка сни је у ро ку од 15 да на при је да на
одр жа ва ња при је вре ме них из бо ра, од но сно нај ка сни је до
14. августа 2010. го ди не.

(13) Ме диј ско пред ста вља ње по ли тич ких су бје ка та по -
чи ње 15 да на при је да на одр жа ва ња при је вре ме них из бо ра,
од но сно од 14. августа 2010. го ди не.

(14) Не по сред но обра ћа ње по ли тич ких су бје ка та пу тем
елек трон ских ме ди ја по чи ње 15 да на при је да на одр жа ва -
ња при је вре ме них из бо ра, од но сно од 14. августа 2010. го -
ди не.

(15) За хтје ви за акре ди то ва ње по сма тра ча по ли тич ких
су бје ка та под но се се оп штин ској из бор ној ко ми си ји нај ка -
сни је седам да на при је да на одр жа ва ња при је вре ме них из -
бо ра, од но сно до 22. августа 2010. го ди не.

(16) За хтје ви за акре ди то ва ње по сма тра ча из удру же ња
гра ђа на под но се се Цен трал ној из бор ној ко ми си ји БиХ
нај ка сни је седам да на при је да на одр жа ва ња при је вре ме -
них из бо ра, од но сно до 22. августа 2010. го ди не.

(17) За бра на об ја вљи ва ња ре зул та та ис пи ти ва ња јав ног
мни је ња по чи ње 48 ча со ва при је отва ра ња би рач ких мје ста
и тра је до за тва ра ња би рач ких мје ста, од но сно у пе ри о ду
од 27. августа 2010. го ди не, у 07,00 ча со ва до 29. августа
2010. го ди не до за тва ра ња би рач ких мје ста.

(18) За хтје ви за акре ди то ва ње ме ђу на род них по сма тра -
ча под но се се Цен трал ној из бор ној ко ми си ји БиХ нај ка -
сни је је дан дан при је да на одр жа ва ња из бо ра, од но сно до
28. августа 2010. го ди не.

(19) Из бор на ти ши на по чи ње 24 ча са при је отва ра ња
би рач ких мје ста и тра је до за тва ра ња би рач ких мје ста, од -
но сно у пе ри о ду од 28. августа 2010. го ди не у 07,00 ча со ва
до 29. августа 2010. го ди не до за тва ра ња би рач ких мје ста.

(20) Би рач ки од бо ри вр ше до ста ву ре зул та та гла са ња и
ком пле тан из бор ни ма те ри јал до над ле жне оп штин ске
изборне ко ми си је, нај ка сни је у ро ку од 12 ча со ва по за тва -
ра њу би рач ких мје ста, од но сно до 30. августа 2010. го ди не
до 7,00 ча со ва.

(21) Оп штин ска из бор на ко ми си ја до ста вља за пи сни ке
са об је ди ње ним збир ним ре зул та ти ма гла са ња на ни воу оп -
шти не Цен трал ној из бор ној ко ми си ји БиХ нај ка сни је 24
ча са по за тва ра њу би рач ких мје ста, од но сно нај ка сни је до
30. августа 2010. го ди не до 19,00 ча со ва.

(22) Утвр ђи ва ње и об ја ву пре ли ми нар них ре зул та та
при је вре ме них из бо ра за на чел ни ка Оп шти не Цен трал на
из бор на ко ми си ја БиХ ће оба ви ти 24 часа по за тва ра њу би -
рач ких мје ста и по до би ја њу ре зул та та од над ле жне оп -
штин ске из бор не ко ми си је, од но сно 30. августа 2010. го ди -
не, у 20,00 ча со ва.

(23) Крај њи рок за при јем гла сач ког ма те ри ја ла за гла -
са че пу тем по ште, 3. септембра 2010. го ди не, са оти ском
пе ча та по ште са да ту мом одр жа ва ња из бо ра.

(24) Утвр ђи ва ње и об ја ву ре зул та та при је вре ме них
избора за на чел ни ка Оп шти не Цен трал на из бор на ко ми си -
ја БиХ ће оба ви ти нај ка сни је у ро ку од 10 да на од да на одр -
жа ва ња при је вре ме них из бо ра, од но сно до 8. септембра
2010. го ди не.

(25) Под но ше ње за хтје ва за по нов но бро ја ње гла сач ких
ли сти ћа вр ши се у ро ку од три да на од да на об ја ве ре зул та -
та при је вре ме них из бо ра.

Члан 3.

Ово упут ство сту па на сна гу да ном до но ше ња и об ја ви -
ће се у “Слу жбе ном гла сни ку БиХ”, “Слу жбе ним но ви на ма
Фе де ра ци је БиХ”, “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп -
ске” и “Слу жбе ном гла сни ку Брч ко Ди стрик та БиХ”.

Број: 06-1-07-1-3027/10 
1. јула 2010. године Предсједница,
Сарајево Ирена Хаџиабдић, с.р.
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