
43
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), На-
родна скупштина Републике Српске, на Седмој посебној 
сједници, одржаној 12. новембра 2019. године, донијела је  
с љ е д е ћ е

З АКЉУЧКЕ
У ВЕЗИ СА ИНФОРМАЦИЈОМ О НЕУСТАВНОЈ 

ТРАНСФОРМАЦИЈИ ДЕЈТОНСКЕ СТРУКТУРЕ БиХ И 
УТИЦАЈУ НА ПОЛОЖАЈ И ПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Инфор-
мацију о неуставној трансформацији дејтонске структуре 
БиХ и утицају на положај и права Републике Српске.

2. Народна скупштина одбацује све акте који су проти-
вуставни и који нису у складу са Општим оквирним спора-
зумом за мир у Босни и Херцеговини. Народна скупштина 
Републике Српске наставиће дјеловати у складу са основ-
ним уставним начелом према којем је Босна и Херцеговина 
настала Дејтонским споразумом и према којем је саставље-
на од два ентитета, Републике Српске и Федерације БиХ. 
Ставови и активности који нису у складу са овим основним 
уставним начелом доводе до нарушавања уставноправног 
устројства Босне и Херцеговине, Републике Српске и Фе-
дерације БиХ, те угрожавају мир и стабилност.

3. Сваки удар на конститутивне народе и равноправне 
ентитете Народна скупштина Републике Српске сматра 
ударом на сâм Дејтонски споразум и уставноправну струк-
туру сложене државне заједнице БиХ. Народна скупштина 
Републике Српске реаговаће на све противправне и про-
тивуставне акте и активности домаћих и страних фактора 
усмјерене на урушавање и измјену Дејтонског споразума.

4. Истичемо да је Босна и Херцеговина настала сагла-
сношћу Републике Српске и Федерације БиХ и да само 
сагласношћу оба ентитета може и постојати, због тога је 
било каква тежња за измјеном сложене дејтонске структу-
ре апсолутно недопустива и може довести до нежељених 
посљедица.

5. Народна скупштина Републике Српске захтијева од 
страна потписница и свједока Дејтонског споразума и од 
свих представника међународне заједнице да реагују на 
доношење аката који позивају на разградњу Дејтонског 
споразума, као и на сваку активност која је противна ње-
говим одредбама и принципима, те да омогуће покретање 
неопходних процедура којима ће се БиХ, Република Српска 

и Федерација БиХ вратити у предвиђене оквире овог међу-
народног споразума.

6. У случају изостанка реакције страна потписница, 
свједока Дејтонског споразума и представника међународ-
не заједнице на покушаје разградње Дејтонског споразума, 
Народна скупштина Републике Српске приступиће доно-
шењу новог Устава Републике Српске, о којем ће се изја-
снити и грађани на референдуму. Нови Устав Републике 
Српске засниваће се на изворним принципима Дејтонског 
споразума и омогућиће Републици Српској поврат одузе-
тих надлежности и функционисање у складу са Дејтонским 
споразумом.

7. Народна скупштина Републике Српске задужује све 
надлежне институције Републике Српске да, без одлагања, 
предузму неопходне активности с циљем припреме свеобу-
хватне информације о околностима и активностима које су 
довеле до доношења одлуке о давању сагласности Репу-
блике Српске на споразуме о формирању Закона о одбра-
ни БиХ, Закона о индиректном опорезивању БиХ, Закона 
о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, као и дру-
гих закона којима су дерогиране надлежности Републике 
Српске и оних закона који су наметнути од стране високих 
представника у БиХ и којима се угрожава уставноправни 
положај Републике Српске загарантован Дејтонским спо-
разумом.

8. Народна скупштина Републике Српске реаговаће 
у погледу одређивања будућег статуса Републике Српске 
у случају било каквих настојања противуставне терито-
ријалне реорганизације БиХ и било каквих активности на 
урушавању територијалне организације Града Источно Са-
рајево и у случају свих других активности усмјерених на 
трансформацију и деконструкцију Дејтонског споразума и 
структуру државне заједнице која је њим створена.

9. Народна скупштина Републике Српске као носио-
це суверенитета прихвата само ентитете и конститутив-
не народе у БиХ, те било какво наметање суверенитета 
изван тога има неуставан и антидејтонски карактер. Босна 
и Херцеговина посједује ограничени и изведени суверен-
титет који се огледа у дјеловању према трећим државама. 
Унутрашњи суверенитет припада Републици Српској и Фе-
дерацији БиХ.

10. С тим у вези, Народна скупштина Републике Срп-
ске као најважније начело Дејтонског споразума и његовог 
Анекса IV истиче права конститутивних народа у складу са 
принципима Устава БиХ и међународних докумената који 
промовишу права народа, а који су дио уставног система у 
БиХ, укључујући и право на самоопредјељење, што у окви-
рима Дејтонског споразума подразумијева очување дејтон-
ске структуре и широке аутономије ентитета. Надлежности 
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БиХ утврђене Уставом БиХ ограничене су и таксативно на-
бројане у члану 3.1. док су надлежности ентитета све оне 
које Уставом БиХ нису изричито додијељене нивоу БиХ. То 
потврђују и механизми заштите ентитетских права и права 
конститутивних народа.

У случају негирања права народа на самоопредјељење 
које је прокламовано Повељом Уједињених нација и даљој 
подршци активностима које воде разградњи Дејтонског 
споразума, Република Српска задржава право да коначно 
одлучи о свом будућем статусу.

11. Народна скупштина Републике Српске одбацује сва-
ко дјеловање које је усмјерено на измјену изворног Дејтон-
ског споразума и његовог Анекса 4 - Устава БиХ, који је 
темељ постојања и рада свих институција и званичника 
на нивоу БиХ, те ће свако дјеловање које није у складу са 
Уставом БиХ у будућности имати одговарајућу реакцију из 
Републике Српске. Дјеловање супротно ставовима Народне 
скупштине Републике Српске као највишег законодавног 
и уставноправног органа Републике Српске сматраће се 
угрожавањем суверенитета и уставног поретка Републике 
Српске. Такве активности треба одредити као кривично 
дјело по Кривичном закону Републике Српске.

12. Народна скупштина Републике Српске обавезује 
представнике Републике Српске у Предсједништву БиХ, 
у Представничком и у Дому народа Парламентарне скуп-
штине БиХ и у Савјету министара БиХ да не учествују у 
мијењању Пословника о раду и других аката на начин да се 
тим измјенама смањује број предвиђених српских гласова 
и гласова из Републике Српске за доношење одлука из њи-
хове надлежности.

13. У БиХ је годинама на дјелу систематска и нелегална 
унитаризација чињена неправним поступцима високог пред-
ставника уз брутална кршења уставне структуре БиХ. На-
родна скупштина Републике Српске не прихвата активности 
које воде неуставној унитаризацији БиХ, те захтијева од свих 
носилаца власти, како у Републици Српској, тако и у заједнич-
ким институцијама државне заједнице БиХ, да све своје ак-
тивности усмјере на поврат уставних надлежности ентитета.

14. Народна скупштина Републике Српске, сходно по-
штовању суверенитета и владавине права, покренуће ини-
цијативу за укидање Канцеларије високог представника. 
Постојање и дјеловање високог представника, као неиза-
браног страног званичника без икакве одговорности, који 
је присвојио неограничена извршна, законодавна и судска 
овлашћења која не подлијежу никаквој ревизији, предста-
вља кршење Анекса X Дејтонског споразума, којим су јасно 
прописане надлежности високог представника. Анекс X 
Дејтонског споразума којим је, сагласношћу ентитета који 
чине БиХ, установљена функција високог представника и 
дефинисан његов законски ауторитет, не садржи одредбе 
које му дају овлашћење да издаје било какве обавезујуће 
одлуке. Неприхватљив је и непродуктиван даљи останак и 
понашање високог представника у БиХ, чије изјаве чешће 
доприносе неспоразумима него споразумима у БиХ.

15. Народна скупштина Републике Српске одбацује 
“бонска овлашћења” високог представника као потпуно 
неуставна, незаконита и нелегитимна, будући да њихова 
примјена представља флагрантну повреду уставноправног 
устројства БиХ и кршење основних људских права и међу-
народних инструмената за њихову заштиту.

16. Народна скупштина Републике Српске покренуће 
питање састава и начина рада Уставног суда БиХ. Уставни 
суд БиХ нема легитимитет због присуства страних судија у 
саставу Уставног суда, који више политичким него правним 
дјеловањем наносе немјерљиву штету Републици Српској. 
Неприхватљиво је даље присуство страних судија у Устав-
ном суду БиХ, јер нити једна земља у свијету нема у свом 
уставном суду мјеста резервисана за стране судије, што 
само доказује да БиХ није суверена земља. Присуство стра-
них судија у Уставном суду неспојиво је са опредијељено-
шћу за европску будућност БиХ. Уставни суд БиХ у прак-
си има и друге надлежности које су атипичне у модерном 
уставном судству, које још проширује, што је апсолутно 
недопустиво.

17. Народна скупштина Републике Српске задужује 
Владу Републике Српске да покрене преговоре са Владом 
Федерације БиХ с циљем ургентног усаглашавања Закона о 
Уставном суду БиХ, којим ће бити регулисан његов састав и 
функционисање у складу са темељним принципима Устава 
БиХ, те отклоњене све препреке за даљи напредак држав-
не заједнице према Европској унији и да у наредном пе-
риоду припреми Закон о рехабилитацији свих незаконито 
смијењених лица из Републике Српске, који су смијењени 
одлукама високих представника.

18. Народна скупштина Републике Српске задужује 
Владу Републике Српске и друге надлежне институције да 
покрену реформу институција правосуђа на нивоу БиХ - 
Суда БиХ, Тужилаштва БиХ и система Високог судског и 
тужилачког савјета, које је високи представник наметнуо 
незаконитим одлукама, супротно Уставу. Закон о Суду БиХ 
мора да спријечи проширену надлежност суда у односу на 
кривичне законе ентитета, те да омогући формирање неза-
висног апелационог суда чија ће надлежност бити ограни-
чена на предмете Суда БиХ. Реформе су нужне и да би се 
обезбиједило да Тужилаштво БиХ буде независно, одговор-
но и ослобођено доминације једне политичке странке или 
конститутивног народа или утицаја међународне заједни-
це. Ентитетске институције треба да имају овлашћења у 
погледу именовања и надзора над ентитетским судијама и 
тужиоцима, а надлежност у погледу судија и тужилаца на 
нивоу БиХ треба да буде равномјерно распоређена између 
ентитетских институција.

19. Народна скупштина Републике Српске задужује 
Владу Републике Српске да анализира ефекте неуставних 
преноса надлежности са ентитета на ниво БиХ, укључујући 
надлежности пренесене путем тзв. међуентитетских спора-
зума у области одбране и индиректних пореза, те да о томе 
извијести Народну скупштину, с циљем покретања разго-
вора између ентитета и легитимних представника консти-
тутивних народа о преиспитивању њихове ефикасности. 
Посебно, Народна скупштина Републике Српске задужује 
Владу Републике Српске да изврши припреме како би се 
омогућило евентуално издвајање из ПДВ система БиХ и 
отварање посебног рачуна за ПДВ Републике Српске, бу-
дући да радом Управе за индиректно опорезивање БиХ и 
начином расподјеле прикупљених средстава, настаје штета 
за Републику Српску и њене грађане.

20. Народна скупштина Републике Српске наставиће 
дјеловати у складу са Резолуцијом о заштити уставног 
поретка и војној неутралности којом се Република Српска 
обавезала на војну неутралност. Народна скупштина Ре-
публика Српске подржава сарадњу са НАТО-ом и њеним 
кључним чланицама на питањима безбједности, али се про-
тиви чланству БиХ у НАТО, најприје због тога што непри-
хватљивим сматра формирање НАТО границе према Репу-
блици Србији и због огромних трошкова које би присту-
пање овом савезу произвело за Републику Српску и БиХ. У 
случају насилних покушаја приступања Босне и Херцего-
вине НАТО савезу, Република Српска одржаће референдум 
на којем ће грађани одлучити о чланству Републике Српске 
у било каквим војним савезима.

21. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Број: 02/1-021-1125/19 Предсједник
12. новембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 40. став 2. Закона о средњем образова-

њу и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 41/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), уз претходно прибављено мишљење Привредне ко-
море Републике Српске и Занатско-предузетничке коморе 
Републике Српске, Влада Републике Српске, на 52. сједни-
ци, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и
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О СТАНДАРДИМА ЗАНИМАЊА

Члан 1.
Овом уредбом уређују се стандарди занимања по стру-

кама као попис свих послова које појединац обавља у одре-
ђеном занимању и попис компетенција потребних за њихо-
во успјешно обављање.

Члан 2.
(1) Стандардима занимања обухваћени су потребна 

знања, вјештине и компетенције, те пожељни ставови које 
појединци треба да постигну за извршавање кључних по-
слова на радном мјесту.

(2) Стандарди занимања дефинишу и кључне послове 
које појединци обављају на радним мјестима унутар одго-
варајућих занимања.

Члан 3.
Стандарди занимања чине основ за развој релевантних 

квалификација усклађених са потребама тржишта рада.

Члан 4.
Стандард занимања из члана 2. ове уредбе садржи сље-

деће податке:
1) основне карактеристике:
1. назив,
2. шифра,
3. струка,
4. међународна класификација,
5. ниво потребних квалификација;
2) кључне послове, те потребна знања, вјештине и ком-

петенције:
1. опис занимања,
2. група послова (кључни послови), активности,
3. потребна знања, вјештине, компетенције,
4. пожељни ставови који се односе на занимање;
3) релевантност занимања:
1. потребе на тржишту рада;
4) осигурање квалитета:
1. чланови стручне групе,
2. предлагач,
3. веб страница на којој је објављен стандард занимања;
4. рок до којег стандард занимања треба евалуирати;
5) додатне информације:
1. специфична правна регулатива за занимање,
2. ризици и радни услови,
3. специфични захтјеви.

Члан 5.
(1) Стандарди занимања по струкама садржани су на 

обрасцу стандарда занимања и налазе се у прилозима 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. ове уредбе и чине њен саставни дио.

(2) Прилози из става 1. овог члана објавиће се у посеб-
ној публикацији.

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3572/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), чланa 15. тачка г) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке V 
Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 
2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 
112/19), Влада Републике Српске, на 54. сједници, одржа-
ној 16.1.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ТРИДЕСЕТ ОСМОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

I
Република Српска емитује обвезнице јавном понудом у 

износу од 35.000.000 КМ ради обезбјеђивања средстава за 
намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске.

II
Основни елементи емисије су:
- пуни назив и адреса емитента: Република Српска, Трг 

Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука,
- ознака и регистарски број у Регистру емитената - код 

Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: Ре-
публика Српска се не уписује у Регистар емитената код Ко-
мисије за хартије од вриједности Републике Српске,

- назив органа који је донио Одлуку: Одлуку о дугороч-
ном задуживању Републике Српске за 2020. годину доније-
ла је Народна скупштина Републике Српске,

- начин коришћења средстава: за намјене прописане 
чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Репу-
блике Српске,

- врста емисије: емисија обвезница јавном понудом које 
гласе на име,

- редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од 
вриједности: тридесет осма емисија дугорочних обвезница 
јавном понудом,

- број, номинална вриједност хартија од вриједности и 
укупна вриједност емисије: 35.000 обвезница номиналне 
вриједности 1.000 КМ, укупне вриједности емисије у изно-
су од 35.000.000 КМ,

- доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате 
главнице и камате: доспијеће емисије је седам година од 
дана регистрације емисије у Централном регистру хартија 
од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централ-
ни регистар), камата је 2,4% на годишњем нивоу, главница 
се исплаћује једнократно по доспијећу (по истеку рока од 
седам годинa од дана регистрације емисије), а камата се 
исплаћује једном годишње (по истеку сваке године од дана 
регистрације емисије),

- укупан број и вриједност до сада емитованих обве-
зница: до сада је Република Српска емитовала 61 емисију 
обвезница: осам емисија за измирење обавеза по основу 
старе девизне штедње, двије емисије за измирење обавеза 
према добављачима, једну емисију за измирење обавеза по 
извршним судским одлукама, тринаест емисија обвезница 
за измирење обавеза по основу ратне штете, а све у укуп-
ном износу од 1.015.313.075 КМ и тридесет седам емисија 
дугорочних обвезница Републике Српске јавном понудом у 
износу од 1.449.770.000 КМ,

- износ регистрованог основног капитала: емитент нема 
регистровани основни капитал,

- права и ограничења права: право на поврат главнице и 
на наплату припадајуће камате,

- нико нема право прече куповине,
- продајна цијена: продајна цијена утврђује се у процен-

ту од номиналне вриједности, у складу са ограничењима 
из Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 
2020. годину,

- критеријум успјешности емисије: емисија нема поста-
вљени критеријум успјешности,
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- вријеме почетка уписа: 15 дана од дана објављивања 
јавног позива,

- вријеме завршетка: два дана од почетка уписа,
- мјесто уписа и уплате: упис се врши код овлашћених 

берзанских посредника, на Бањалучкој берзи а.д. Бања 
Лука (у даљем тексту: Бањалучка берза); обвезнице се про-
дају на Бањалучкој берзи; уплата се врши најкасније до 
10.00 часова наредног дана од дана затварања јавне понуде, 
на рачун који буде одређен у јавном позиву,

- емитент задржава право на завршетак поступка јав-
не понуде хартија од вриједности - прије истека утврђеног 
рока за њихов упис и уплату,

- обвезнице се емитују са валутном клаузулом евра; у 
случају промјене званичног курса конвертибилне марке 
према евру, који утврђује Централна банка БиХ (у даљем 
тексту: ЦББиХ), обвезнице које су предмет ове одлуке пре-
рачунаваће се и уплаћивати у противвриједности конвер-
тибилне марке за евро према средњем курсу у ЦББиХ, који 
важи на дан аукције,

- у случају промјене званичног курса конвертибилне 
марке према евру, који утврђује ЦББиХ, обвезнице које 
су предмет ове одлуке прерачунаваће се и исплаћивати у 
противвриједности конвертибилне марке за евро према 
средњем курсу у ЦББиХ, који важи два дана прије рока до-
спијећа.

III
1) Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница са-

чињава извјештај у складу са прописима којим се уређује 
пословање Бањалучке берзе и доставља тај извјештај Цен-
тралном регистру, члановима Бањалучке берзе и Мини-
старству финансија.

2) Централни регистар, по захтјеву, доставља Мини-
старству финансија обрађене податке који садрже иденти-
фикационе податке о купцима обвезница.

3) Министарство финансија, након провјере обављених 
уплата, доставља Централном регистру одлуку о емисији и 
захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима 
којим се уређује регистрација хартија од вриједности.

4) На основу захтјева Министарства финансија, Цен-
трални регистар врши регистрацију обвезница и о реги-
страцији обавјештава Бањалучку берзу.

5) На основу извјештаја о регистрацији Централног ре-
гистра, Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзанско 
тржиште.

IV
1) Република Српска може у било које вријеме откупити 

обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту 
или на други начин, у складу са Одлуком Владе Републике 
Српске, под условом да у случају куповине јавном пону-
дом таква понуда буде једнако доступна свим власницима 
обвезница.

2) Власник обвезнице нема право да тражи пријевреме-
но доспијеће обвезница, тј. прогласи било коју обвезницу 
доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.

V
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбје-

ђују се из буџета Републике Српске.

VI
Камата, односно главница исплаћује се на дан обрачуна 

камате, односно доспијећа главнице, а најкасније у року од 
три дана од дана обрачуна, односно доспијећа, преносом 
средстава на рачун власника обвезнице.

VII
У случају кашњења са исплатом камате, односно глав-

нице из обвезница, Mинистарство финансија платиће за-
конску затезну камату послије истека рокова из тачке VI 
ове одлуке до дана исплате.

VIII
Обвезнице представљају директну и безусловну обаве-

зу Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање 
су у истом рангу са свим другим садашњим и будућим оба-
везама за чије извршење средства обезбјеђује Република 
Српска.

IX
Ако емисија обвезница не буде реализована по прихва-

тљивим условима за Републику Српску, емитент ће купци-
ма обвезница вратити уплаћена средства.

X
Овлашћује се министар финансија за спровођење свих 

активности, припрему и доношење потребних аката и обја-
ве с циљем реализације емисије обвезница.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2/20 Предсједник
16. јануара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 127. став 2. Закона о раду (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на 53. сједници, одржаној 30.12.2019. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ

I
Најнижа плата у Републици Српској за 2020. годину 

утврђује се у висини од 520,00 конвертибилних марака.

II
Најнижа плата исплаћује се раднику само када је износ 

плате радника обрачунате у складу са законом, општим ак-
том или уговором о раду испод износа најниже плате из 
тачке I ове одлуке.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3600/19 Предсједник
30. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 54. сједници, одржа-
ној 16.1.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

РАДА ПРЕДСТАВНИШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 
ИНОСТРАНСТВУ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Представништвима Републике Српске у иностранству 

распоређују се средства у укупном износу од 4.800.000,00 
КМ ради остваривања редовне дјелатности за 2020. годину, 
са позиције 488100 - трансфери представништвима Репу-
блике Српске у иностранству, у оквиру Министарства за 
европске интеграције и међународну сарадњу (организа-
циони код 2159).
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Средства из тачке I ове одлуке распоредиће се на сље-
дећи начин:
- Представништву у Републици Србији - 
 Београд .....................................................800.000,00 КМ,
- Представништву у СР Њемачкој - 
 Штутгарт ..................................................420.000,00 КМ,
- Представништву у Руској Федерацији - 
 Москва .....................................................920.000,00 КМ,
- Представништву у Краљевини Белгији - 
 Брисел ......................................................640.000,00 КМ,
- Представништву у Израелу - 
 Јерусалим .................................................300.000,00 КМ,
- Представништву у Републици 
 Аустрији - Беч .........................................700.000,00 КМ,
- Представништву у САД - Вашингтон ...600.000,00 КМ,
- Представништву у Републици Грчкој - 
 Солун .......................................................320.000,00 КМ,
- средства за оснивање и рад нових 
 представништава .....................................100.000,00 КМ.

III
Представништвима из тачке II ове одлуке средства за 

рад дозначавају се мјесечно, у висини од 1/12 планираних 
годишњих средстава, а изузетно дознака средстава може 
да се врши и квартално, у складу са приливом средстава у 
буџету Републике Српске.

Представништвима из тачке II ове одлуке може се, на 
њихов захтјев, извршити авансна уплата средстава за сваки 
мјесец у висини од 1/12 планираних годишњих средстава, 
односно за квартал.

Обрачуната мјесечна лична примања шефа Представ-
ништва Републике Српске у Израелу исплаћују се на његов 
рачун, отворен у Републици Српској, а преостала средства 
у висини 1/12 планираних годишњих средстава, умањена за 
износ поменутих личних примања, и износ припадајућих 
пореза који се уплаћују у буџет Републике Српске дознача-
вају се мјесечно на рачун Представништва у Израелу.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1/20 Предсједник
16. јануара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

48
На основу члана 3. став 3. Закона о Јединственом систе-

му за мултилатералне компензације и цесије (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 20/14 и 33/16) и члана 43. 
став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Срп-
ске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ 

И ЦЕСИЈЕ

I
Мултилатералне компензације у Јединственом систему за 

мултилатералне компензације и цесије (у даљем тексту: Си-
стем) спроводе се у фебруару, априлу, јуну, августу, октобру и 
децембру 2020. године према распоредима у сљедећој табели:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Редни 
број 
комп.

Унос и 
исправка 
обавеза

Слање опо-
мена

Компенза-
ција

Циљане ком-
пензације и 
цесије

Продаје по-
траживања

Исправка 
компензације

Коначан 
извјештај

Доспијеће 
обавеза

1.
17.02 - 

18.02.2020. 
до 15:00

17.02 - 
18.02.2020. 
до 15:00

18.02.2020. у 
15:00

18.02.2020. 
(од 15:30 до 

24:00)
19.02 - 

20.02.2020.
19.02.2020 - 
21.02.2020. 

(15:00)
21.02.2020. 
након 15:00 1.2.2020.

2.
06.04 - 

07.04.2020. 
до 15:00

06.04 - 
07.04.2020. 
до 15:00

07.04.2020. у 
15:00

07.04.2020. 
(од 15:30 до 

24:00)
08.04 - 

09.04.2020.
08.04.2020 - 
10.04.2020. 

(15:00)
10.04.2020. 
након 15:00 1.4.2020.

3.
15.06 - 

16.06.2020. 
до 15:00

15.06 - 
16.06.2020. 
до 15:00

16.06.2020. у 
15:00

16.06.2020. 
(од 15:30 до 

24:00)
17.06 - 

18.06.2020.
17.06.2020 - 
19.06.2020. 

(15:00)
19.06.2020. 
након 15:00 1.6.2020.

4.
17.08 - 

18.08.2020. 
до 15:00

17.08 - 
18.08.2020. 
до 15:00

18.08.2020. у 
15:00

18.08.2020. 
(од 15:30 до 

24:00)
19.08 - 

20.08.2020.
19.08.2020 - 
21.08.2020. 

(15:00)
21.08.2020. 
након 15:00 1.8.2020.

5.
19.10 - 

20.10.2020. 
до 15:00

19.10 - 
20.10.2020. 
до 15:00

20.10.2020. у 
15:00

20.10.2020. 
(од 15:30 до 

24:00)
21.10 - 

22.10.2020.
21.10.2020 - 
23.10.2020. 

(15:00)
23.10.2020. 
након 15:00 1.10.2020.

6.
14.12 - 

15.12.2020. 
до 15:00

14.12 - 
15.12.2020. 
до 15:00

15.12.2020. у 
15:00

15.12.2020. 
(од 15:30 до 

24:00)
16.12 - 

17.12.2020.
16.12.2020 - 
18.12.2020. 

(15:00)
18.12.2020. 
након 15:00 1.12.2020.

II
Министарство финансија Републике Српске прија-

вљује:
- неоспорене системски одобрене обавезе корисника 

прихода буџета Републике чије су евиденције у Главној 
књизи трезора Републике (у даљем тексту: корисници при-
хода буџета Републике), које су доспјеле за плаћање до да-
тума који су наведени у колони 9. у табели из члана 1,

- обавезе Републике према Фонду здравственог осигу-
рања Републике Српске, Јавном фонду за дјечију заштиту 
Републике Српске и Заводу за запошљавање Републике 
Српске (у даљем тексту: фондови) и обавезе Републике 
према јединицама локалне самоуправе и осталим корисни-
цима јавних прихода, по основу расподјеле јавних прихода 
који могу настати мултилатералном компензацијом.

Обавезе Републике не могу бити пренесене на другог 
повјериоца цесијом или продајом потраживања.

III
Јединица локалне самоуправе пријављује неоспорене 

системски одобрене обавезе корисника прихода буџета оп-
штине/града чије су евиденције у Главној књизи трезора 
општине/града (у даљем тексту: корисници прихода буџета 
општине/града), које су доспјеле за плаћање до датума који 
су наведени у колони 9. у табели из члана 1.

IV
Фондови пријављују неоспорене обавезе које према 

планираном буџету, односно финансијском плану фонда 
доспијевају за плаћање до датума који су наведени у колони 
9. у табели из члана 1.
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V
За учесника коме је блокиран главни рачун овлашћена 

организација пријављује обавезе само према повјериоцу 
који се налази на првом мјесту за намирење у регистру при-
нудне наплате у тренутку пријављивања обавеза.

VI
Регистрација учесника који се нису регистровали на 

Систем почиње седам дана прије дана почетка уноса обаве-
за за одговарајућу компензацију из табеле у члану 1.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3534/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

49
На основу члана 8. и члана 12. став 2. Закона о Инвести-

ционо-развојној банци Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13), члана 6. Закона 
о Акцијском фонду Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 28/13), члана 5. Закона о Фонду 
за реституцију Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 56/06 и 39/13), a у складу са чланом 
14. тачка ј) Статута Инвестиционо-развојне банке Републи-
ке Српске (број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. године), 
чл. 14. и 15. Статута Акцијског фонда Републике Српске 
(број: 04/1-012-2-1509/13, од 11.9.2013. године) и чл. 14. и 
15. Статута Фонда за реституцију Републике Српске (број: 
04/1-012-2-1511/13, од 11.7.2013. године), Влада Републи-
ке Српске, у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне 
банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 52. сједници, 
одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ИМЕНОВАЊА И ПОСТУПАЊА 

ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ У СКУПШТИНАМА ДРУШТАВА КАПИТАЛА ИЗ 
ПОРТФЕЉА ОВИХ ФОНДОВА

I
Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) име-

нује представнике Акцијског фонда Републике Српске и 
Фонда за реституцију Републике Српске (у даљем тексту: 
фондови) у скупштинама акционара привредних друштава 
у чијем капиталу Акцијски фонд Републике Српске уче-
ствује са најмање 30% од укупног акцијског капитала, као и 
друштвима из финансијског сектора. У свим осталим при-
вредним друштвима у чијем капиталу учествују Акцијски 
фонд Републике Српске и/или Фонд за реституцију Репу-
блике Српске интересе ових фондова на сједницама скуп-
штина акционара заступа Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске (у даљем тексту: Банка).

II
Ако је представник у скупштини друштва капитала из 

портфеља фондова којег је именовала Влада у складу са 
претходном тачком ове одлуке (у даљем тексту: именовани 
представник) спријечен да присуствује скупштини друштва 
за које је именован, дужан је гласати писаним путем.

III
Материјали за скупштине друштава из портфеља 

фондова достављају се у сједиште Банке, а за друштва са 
већинским власништвом Акцијског фонда Републике Срп-
ске и ресорном министарству најкасније пет дана од обја-
вљивања сазива скупштине.

IV
Банка се задужује да именованим представницима за 

сваку појединачну скупштину достави писану препоруку 

за гласање по свим тачкама предложеног дневног реда, уз 
додатна образложења датих препорука, најкасније три дана 
прије одржавања скупштине друштва.

Код израде препорука из става 1. овог члана за скуп-
штине друштава у којима Акцијски фонд Републике Српске 
има већинско учешће у акцијском капиталу, осим за пре-
дузећа од посебног интереса за Републику Српску, Банка 
обавља консултације са ресорним министарством.

V
Именовани представник обавезан је да, најкасније пет 

дана након одржане скупштине, достави Банци писани 
извјештај о раду са закључцима, одлукама, мишљењима 
и другим актима који су донесени на скупштини друштва 
капитала и властитом изјашњавању о утврђеним тачкама 
дневног реда са образложењем изјашњавања.

VI
Именовани представници дужни су да поступају у 

складу са Упутством о начину поступања представника Ак-
цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију 
Републике Српске, које је донијела Банка и које је објавље-
но на њеној интернет страници.

VII
Банка ће Влади Републике Српске достављати полуго-

дишњи и годишњи извјештај о присуствовању и начину по-
ступања именованих представника у скупштинама друштава.

VIII
Ова одлука не односи се на предузећа обухваћена Одлу-

ком о одређивању предузећа од посебног интереса за Репу-
блику Српску и начину поступања представника Акцијског 
фонда Републике Српске и/или Фонда за реституцију Репу-
блике Српске у предузећима од посебног интереса (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 48/09).

IX
Задужују се ресорна министарства да у року не дужем 

од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке припреме 
и Влади Републике Српске доставе на усвајање рјешења 
о разрјешењу представника Акцијског фонда Републике 
Српске и Фонда за реституцију Републике Српске за сва 
друштва за која је у складу са тачком 1. ове одлуке упра-
вљање капиталом фондова препуштено Банци.

X
Досад именовани представници Акцијског фонда Ре-

публике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске 
обављаће ову функцију до разрјешења од стране Владе Ре-
публике Српске.

XI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о начину именовања представника Акцијског фонда Репу-
блике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у 
скупштинама друштава капитала из портфеља фондова и 
начин њиховог поступања (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3529/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

50
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2019. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 122/18 и 93/19), Влада Републике Српске, на 
54. сједници, одржаној 16.1.2020. године,  д о н о с и
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ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Окру-

жном привредном суду у Добоју (организациони код 1087) 
за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године, на позицији:
511300 - издаци за набавку постројења и 
опреме ..............................................................44.500,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Окружни привредни суд у Добоју.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-7/20 Предсједник
16. јануара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

51
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2019. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 122/18 и 93/19), Влада Републике Српске, на 
54. сједници, одржаној 16.1.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Основ-

ном суду у Бијељини (организациони код 1067) за период 
од 1.1.2019. до 31.12.2019. године, на позицији:
511300 - издаци за набавку постројења и 
опреме ..............................................................47.000,00 КМ.

II
За реaлизацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Основни суд у Бијељини.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-8/20 Предсједник
16. јануара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

52
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке  Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 37. Закона о буџетском систему (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 121/12 и 52/14) и члана 10. 
Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме 
незапослености (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 30/10, 102/12 и 94/19), Влада Републике Српске, на 52. 
сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА - БУЏЕТА ЈУ ЗАВОД ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Приједлог ребаланса Финан-

сијског плана ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 
за 2019. годину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3573/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

53
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке  Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 34. став 1) т. в) и г) Закона о буџетском си-
стему Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 121/12 и 52/14) и члана 10. Закона о посредо-
вању у запошљавању и правима за вријеме незапослености 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/10, 102/12 и 
94/19), Влада Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 
26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА - БУЏЕТА ЈУ ЗАВОД ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Приједлог финансијског плана 

- буџета ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске за 
2020. годину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3574/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

54
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке  Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 10. Закона о посредовању у запошљавању 
и правима за вријеме незапослености (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 30/10, 102/12 и 94/19), Влада Репу-
блике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ПРОГРАМА 

РАДА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Приједлог програма рада ЈУ За-

вод за запошљавање Републике Српске за 2020. годину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3575/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

55
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 28. став 2. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и чланом 75. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), Влада Републике Српске, на 52. сједни-
ци, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛAСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој орга-

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

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3576/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

56
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 19. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), Влада Републике Српске, на 52. сједници, 
одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ДОМ 

“ФОЧА” ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Финансијски план Јавне установе 

Студентски дом “Фоча” за 2020. годину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3570/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

57
На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 7. Закона о 

стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 56. став 1. тачка а) 
Закона о високом образовању (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 
31/18 и 26/19) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 52. сједници, одржа-
ној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, 

број: 01-УО-III-119-23/19, од 1.10.2019. године

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Уни-

верзитета у Источном Сарајеву, број: 01-УО-III-119-23/19, 
од 1.10.2019. године, којом се одобрава покретање и 
спровођење поступка преноса права власништва на непо-
кретност - земљиште означено као к.ч. број: 149/28 к.о. 
Касиндо, површине 968 m², кoje се налази на локалитету 
Шкрбино поље, чији је власник Универзитет у Источном 
Сарајеву, са удјелом 1/1 на Општину Источна Илиџа, без 
накнаде.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3571/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

58
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 52. 
сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Даје се сагласност за цијепање дијела парцеле означе-
не као дио к.ч. број: 1616/515, уписане у Посједовни лист 
број: 766 KO Прача Горња, као посјед и власништво Репу-
блике Српске са 1/1 дијела, у поступку који се по Захтје-
ву Синише Стевановића, од 17.10.2019. године, води пред 
Републичком управом за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Пале, под бројем: 
21.34/952.1-473/18, и код Правобранилаштва Републике 
Српске, Сједиште замјеника Источно Сарајево, под бројем: 
У-432/18.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранила-

штво Републике Српске, Сједиште замјеника Источно Са-
рајево и Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-
не послове, Подручна јединица Пале.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3595/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

59
На основу члана 73. Закона о здравственој зашти-

ти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 
44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 7. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 51. 
сједници, одржаној 18.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА 
ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и крите-

ријуми за избор и именовање директора ЈЗУ Институт за 
јавно здравство Републике Српске (у даљем тексту: Инсти-
тут).

Под критеријумима за избор и именовање из претход-
ног става сматрају се степен образовања, стручно знање, 
радно искуство и други услови и стандарди утврђени овом 
одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред 

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

Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и 

Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност за рад,
4. да није отпуштен из државне службе на основу ди-

сциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини или ентитету, у периоду од три године прије 
дана објављивања конкурса,

5. да није осуђиван за кривична дјела која га чине непо-
добним за обављање дужности у Институту,

6. да се против њега не води кривични поступак и
7. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
1. доктор медицине (интегрисане студије - 360 ECTS 

бодова), дипломирани фармацеут (интегрисане студије - 
300 ECTS бодова) дипломирани економиста (први циклус - 
240 ECTS бодова) или дипломирани правник (први циклус 
- 240 ECTS бодова),

2. најмање четири године радног искуства на руковод-
ним пословима.

III
Директора Института, на основу спроведеног јавног 

конкурса и приједлога Комисије за избор, именује Влада 
Републике Српске.

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

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

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

Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три чла-
на државни службеници Владе Републике Српске и Мини-
старства, који познају област здравствене заштите, док су 
остала два члана такође познаваоци наведене проблематике.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3567/19 Предсједник
18. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

60
На основу члана 73. Закона о здравственој зашти-

ти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 
44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и ду-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 51. 
сједници, одржаној 18.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање ди-

ректора ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске 
(у даљем тексту: Институт).

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и име-

новање директора Института прописани су Одлуком Владе 
Републике Српске о утврђивању стандарда и критеријума 
за избор и именовање директора Института.

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

дана од дана расписивања Јавног конкурса. Јавни конкурс 
за избор и именовање директора Института објавиће се у 
“Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу 
“Глас Српске”.

IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на Конкурс и предлагање кандидата у складу са 
утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор 
директора Института.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3566/19 Предсједник
18. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

61
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 6. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 52. 
сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДИЈЕЛА ПОСЛОВНОГ 

ОБЈЕКТА У УЛИЦИ МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА БР. 7 ЗА 
ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ, 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА

I
Влада Републике Српске даје на коришћење Управи за 

индиректно опорезивање Босне и Херцеговине дио послов-
ног објекта у Улици Младена Стојановића број 7, који се 
налази на к.ч. број: 76/80 и к.ч. број: 76/359, обје уписане у 
ЗК уложак број: 10983 Бањалука, сувласништво Владе Ре-
публике Српске са 3/5 дијела, за потребе смјештаја Регио-
налног центра Бањалука.

II
Пословни простор из тачке I ове одлуке даје се на ко-

ришћење без накнаде.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

финансија Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3530/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

62
На основу члана 10. став 1. Закона о обновљивим изво-

рима енергије и ефикасној когенерацији (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и 
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члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике 
Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА АКЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

I
Усваја се Измјена Акционог плана Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 45/14, 111/15 и 96/18)

II
Измјена Акционог плана из тачке I као прилог чини саставни дио ове одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3522/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

ИЗМЈЕНА АКЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
У Акционом плану Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије Табела В) Количине подстицане електричне енер-

гије из обновљивих извора по годинама од 2015. до 2020. године мијења се и гласи:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh

Хидро 37,97 175,23 49,09 224,83 60,71 276,99 71,87 326,24 94,81 428,76 112,36 507,12
≤1 MW 4,70 21,30 6,86 30,90 9,60 43,20 11,95 53,78 14,90 67,20 17,88 80,50

1 MW - 10 MW 33,27 153,93 42,23 193,93 51,11 233,79 59,92 272,46 79,91 361,56 94,48 426,62
Геотермалне 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соларне 3,25 3,90 5,00 5,95 6,50 7,73 7,00 8,33 10,37 12,34 18,22 21,69
- Фотонапонске на земљи 
< 250 kW и фотонапонске 
на објектима  < 1 MW

3,25 3,90 5,00 5,95 6,50 7,73 7,00 8,33 10,37 12,44 18,22 21,69

- Концентрисане соларне 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вјетар 35,00 70,00 45,00 90,00 55,00 110,00 65,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Биомаса 5,78 15,6 6,97 18,7 8,52 22,86 9,74 26,27 12,42 31,67 6,94 27,87
- чврста 3,5 10,35 4,04 11,95 4,94 14,61 5,84 17,27 7,71 20,83 3,90 11,57
- биогас 2,28 5,25 2,93 6,75 3,58 8,25 3,90 9,00 4,71 10,84 3,04 16,30
- биотечност 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укупно 82 264,73 106,06 339,48 130,73 417,58 153,61 490,84 117,6 472,77 137,52 556,68
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 52. сједници, одржа-
ној 26.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над моторним возилом 

renault clio, број шасије VF1BR2T0H44349062, број мотора 
R077042, запремина мотора 1461 ccm, снага мотора 48 кW, 
година производње 2010, са Правобранилаштва Републике 
Српске на Високу школу за туризам и хотелијерство Требиње.

II
Право власништва над моторним возилом из тачке I ове 

одлуке преноси се без накнаде.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранила-

штво Републике Српске и Висока школа за туризам и хоте-
лијерство Требиње.

IV
Сагласно овој одлуци, примопредаја возила из тачке I 

ове одлуке између Правобранилаштва Републике Српске 

и Високе школе за туризам и хотелијерство Требиње извр-
шиће се у року од осам дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3592/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о стварним правима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11 
и 60/15), члана 10. Закона о јавним набавкама БиХ (“Слу-
жбени гласник БиХ, бр. 39/14 и 47/14) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА 
VIII УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 

БРОДУ, број: 06.11/020-806/11, од 30.6.2011. године

1. Даје се сагласност Влади Републике Српске за закљу-
чење Анекса VIII Уговора о закупу пословног простора у 
Броду, број: 06.11/020-806/11, од 30.6.2011. године, између 



17.1.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 3 11
Републике Српске, Владе Републике Српске, као закупо-
давца, и “Триглав Осигурања” а.д. Бања Лука, као закупо-
примца, за закуп пословног простора у Броду, у Улици 7. 
октобра, укупне корисне површине 30,70 м², на ограничено 
вријеме од 1.1.2020. године до 1.1.2023. године.

2. Анекс VIII Уговора о закупу пословног простора у 
Броду, број: 06.11/020-806/11, од 30.6.2011. године, односи 
се на продужење рока.

3. Овлашћује се министар финансија у Влади Републи-
ке Српске Зора Видовић да у име Владе Републике Српске 
потпише Анекс VIII Уговора о закупу из тачке 1. овог рје-
шења.

4. За реализацију и праћење Уговора задужује се Мини-
старство финансија.

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

Број: 04/1-012-2-3532/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о стварним правима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11 
и 60/15), члана 10. Закона о јавним набавкама БиХ (“Слу-
жбени гласник БиХ, бр. 39/14 и 47/14) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА 
VII УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 

ДОБОЈУ, број: 06.11/477-23/14, од 30.9.2014. године

1. Даје се сагласност Влади Републике Српске за закљу-
чење Анекса VII Уговора о закупу пословног простора у 
Добоју, број: 06.11/477-23/14, од 30.9.2014. године, између 
Републике Српске, Владе Републике Српске, као закупо-
давца, и “Савеза независних социјадемократа-СНСД” Бања 
Лука, као закупопримца, за закуп пословног простора у 
Добоју, у Улици Светог Саве 1, укупне корисне површи-
не 94 м², на ограничено вријеме од 1.1.2020. до 31.12.2020. 
године.

2. Анекс VII Уговора о закупу пословног простора у До-
боју, број: 06.11/477-23/14, од 30.9.2014. године, односи се 
на продужење рока.

3. Овлашћује се министар финансија у Влади Републи-
ке Српске Зора Видовић да у име Владе Републике Српске 
потпише Анекс VII Уговора о закупу из тачке 1. овог рје-
шења.

4. За реализацију и праћење Уговора задужује се Мини-
старство финансија.

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

Број: 04/1-012-2-3533/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

66
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

1. Жељко Вуковић, дипл. економиста, разрјешава се 
вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Специјална 
болница за психијатрију Соколац због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3563/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 4. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 52. сједници, одр-
жаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

1. Жељко Вуковић, дипл. економиста, именује се за 
вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Специјал-
на болница за психијатрију Соколац на период до два (2) 
мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3564/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 7. став 3. Закона о студентском стандарду 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада 
Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ПРЕДСТАВНИКА 

СТУДЕНАТА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “ЗВОРНИК”

1. Разрјешавају се дужности чланови - представници 
студената у Управном одбору Јавне установе Студентски 
центар “Зворник”:

1) Невен Варешић и
2) Миленко Ристић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3535/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 7. став 3. Закона о студентском стандарду 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада 
Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРЕДСТАВНИКА 

СТУДЕНАТА У УПРАВНИ ОДБОР ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “ЗВОРНИК”

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе 
Студентски центар “Зворник” из реда студената:

1) Невен Варешић и
2) Дејана Глигоровић.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог рје-

шења траје једну годину.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3536/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 26. ст. 1. и 2. Закона о развоју малих 

и средњих предузећа (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 50/13 и 84/19) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 52. сједници, одр-
жаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНAMA РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
САВЈЕТА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 101/19)

1. У Рјешењу о именовању чланова Савјета за развој 
малих и средњих предузећа и предузетништва Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
101/19) у тачки 1. подтачка 3) ријечи: “економске односе 
и регионалну сарадњу” замјењују се ријечима: “европске 
интеграције и међународну сарадњу”.

У тачки 1. подтачка 8) ријечи: “Републичка агенција за 
развој малих и средњих предузећа” замјењују се ријечима: 
“Развојна агенција Републике Српске”.

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

Број: 04/1-012-2-3569/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члан 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада 
Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ У МИНИСТAРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Милан Гаврић, дипл. инж. грађевинарства, разрјеша-
ва се дужности вршиоца дужности помоћника министра за 
водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

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

Број: 04/1-012-2-3539/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ У МИНИСТAРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Милан Гаврић, дипл. инж. грађевинарства, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за водопри-
вреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3540/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српскe”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА 

ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У МИНИСТАРСТВУ ЗА 
НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

1. Радмила Пејић, професор филозофије и социологије, 
разрјешава се вршиоца дужности помоћника министра за 
високо образовање у Министарству за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и информационо друштво због 
истека времена на које је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-3537/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српскe”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА 
ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У МИНИСТАРСТВУ ЗА 

НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 
И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

1. Радмила Пејић, професор филозофије и социологије, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за 
високо образовање у Министарству за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и информационо друштво на пе-
риод од 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3538/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 

6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
a) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА СПОРТ 
У МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

1. Марио Ђуран разрјешава се дужности в.д. помоћника 
министра за спорт у Министарству породице, омладине и 
спорта због истека периода на који је постављен.

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

Број: 04/1-012-2-3541/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА СПОРТ У МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

1. Марио Ђуран поставља се за вршиоца дужности 
помоћника министра за спорт у Министарству породице, 
омладине и спорта на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3542/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 25. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 52. сједници, 
одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 
МИНИСТАРСТВА РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 

ЗАШТИТЕ

1. Стјепан Мацановић, дипломирани правник, разрје-
шава се вршиоца дужности секретара Министарства рада 
и борачко-инвалидске заштите због истека времена на које 
је постављен.

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

Број: 04/1-012-2-3549/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 52. сједници, 
одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТAВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 
МИНИСТАРСТВА РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 

ЗАШТИТЕ

1. Стјепан Мацановић, дипл. правник, поставља се за 
вршиоца дужности секретара у Министарству рада и бо-
рачко-инвалидске заштите Републике Српске на период од 
90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3550/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 25. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА У СЕКТОРУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ У 
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Равијојла Симић Тешановић, дипломирани правник, 
разрјешава се вршиоца дужности помоћника директора у 
Сектору за привреду и финансије у Републичком секрета-
ријату за законодавство због истека периода на који је име-
нована.

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

Број: 04/1-012-2-3551/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 25. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА У СЕКТОРУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ У 
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Равијојла Симић Тешановић, дипломирани правник, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника директора у 
Сектору за привреду и финансије у Републичком секрета-
ријату за законодавство на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3552/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 25. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  
д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА У СЕКТОРУ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У РЕПУБЛИЧКОМ 
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Весна Пилиповић, дипломирани правник, разрјешава 
се вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за 
друштвене дјелатности у Републичком секретаријату за за-
конодавство због истека периода на који је именована.

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

Број: 04/1-012-2-3553/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 25. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА У СЕКТОРУ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО

1. Весна Пилиповић, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника директора у Сектору 
за друштвене дјелатности у Републичком секретаријату за 
законодавство на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3554/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

1. Бранислав Зељковић, магистар фармације, разрјеша-
ва се вршиоца дужности директора ЈЗУ Институт за јавно 
здравство Републике Српске због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3558/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

1. Бранислав Зељковић, магистар фармације, именује 
се за вршиоца дужности директора ЈЗУ Институт за јавно 
здравство Републике Српске на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3559/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА НЕВЕСИЊЕ

1. Др Велибор Миливојевић, спец. опште хирургије, 
разрјешава се вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница 
Невесиње због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3561/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 12. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ БОЛНИЦА НЕВЕСИЊЕ

1. Др Велибор Миливојевић, спец. опште хирургије, 
именује се за директора ЈЗУ Болница Невесиње на период 
од четири године.

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

Број: 04/1-012-2-3568/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ

1. Љубица Миљановић, др мед., разрјешава се вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Болница Требиње због истека мандата.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3555/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ

1. Љубица Миљановић, др мед., именује се за вршиоца 
дужности директора ЈЗУ Болница Требиње на период до 60 
дана.

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

Број: 04/1-012-2-3560/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ 
ПСИХИЈАТРИЈУ МОДРИЧА

1. Синиша Никић, дипл. правник, разрјешава се вршио-
ца дужности директора ЈЗУ Специјална болница за хронич-
ну психијатрију Модрича због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3565/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ 
ПСИХИЈАТРИЈУ МОДРИЧА

1. Синиша Никић, дипл. правник, именује се за вршио-
ца дужности директора ЈЗУ Специјална болница за хронич-
ну психијатрију Модрича на период до два (2) мјесеца.

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

Број: 04/1-012-2-3562/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 26.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И 
ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА “РАДА 

ВРАЊЕШЕВИЋ”

1. Владимир Кајкут, дипл. правник, разрјешава се ду-
жности директора ЈУ Дом за дјецу и омладину без роди-
тељског старања “Рада Врањешевић” због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3556/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
52. сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 

СТАРАЊА “РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ”

1. Владимир Кајкут, дипл. правник, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈУ Дом за дјецу и омладину 
без родитељског старања “Рада Врањешевић” на период до 
60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3557/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 130. и члана 133. ст. 1. и 2. Закона о средњем 
образовању и васпитању (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 41/18), Влада Републике Српске, на 52. 
сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

1. Недељку Газиводи, дипломираном машинском 
инжењеру, престаје дужност директора Јавне установе 
Средњошколски центар Пале због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3545/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 130. став 4. Закона о средњем образовању 
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/18), Влада Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 
26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

1. Недељкo Газивода, дипломирани машински ин-
жењер, именује се за вршиоца дужности директора Јавне 
установе Средњошколски центар Пале до завршетка кон-
курсне процедуре за избор директора, а најдуже на 90 дана.

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

3. Права, обавезе и одговорност директора школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.

Број: 04/1-012-2-3546/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 133. ст. 1. и 2. Закона о средњем образовању 
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/18), Влада Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 
26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “27. ЈАНУАР” 
РОГАТИЦА

1. Жаклини Лелек, дипломираном економисти, престаје 
дужност директора Јавне установе Средњошколски центар 
“27. јануар” Рогатица због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3547/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 130. став 2. Закона о средњем образовању 
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/18), Влада Републике Српске, на 52. сједници, одржаној 
26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

1. Жаклина Лелек, дипломирани економиста, именује 
се за директора Јавне установе Средњошколски центар “27. 
јануар” Рогатица на мандатни период од четири године.

2. Именована обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Средњошколски центар “27. јануар” Ро-
гатица у правном промету без ограничења.

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

Број: 04/1-012-2-3548/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању и обра-
зовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 
31/18 и 84/19), Влада Републике Српске, на 52. сједници, 
одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ПРВА ОСНОВНА 

ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

1. Драгом Јовановићу, професору географије, престаје 
дужност директора Јавне установе Основна школа “Прва 
основна школа” Сребреница због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3543/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 137. став 6. Закона о основном васпита-
њу и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 44/17, 31/18 и 84/19), Влада Републике Српске, на 52. 
сједници, одржаној 26.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ПРВА ОСНОВНА 
ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

1. Драги Јовановић, професор географије, именује се 
за вршиоца дужности директора Јавне установе Основна 
школа “Прва основна школа” Сребреница до окончања по-
ступка избора директора, а најдуже на 90 дана.

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

3. Права, обавезе и одговорност директора Школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.

Број: 04/1-012-2-3544/19 Предсједник
26. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 52. став 2. Закона о унутрашњој пло-

видби Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 54/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧАМЦЕМ

Члан 1.
Овим правилником прописују се обавезни услови које 

треба да испуњавају лица која полажу испит за стицање 
стручне оспособљености за управљање чамцем, програм и 
начин стручног оспособљавања лица, као и образац и садр-
жај увјерења о оспособљености за управљање чамцем. 

Члан 2.
Испит за стицање стручне оспособљености за управља-

ча чамцем (у даљем тексту: испит) могу полагати сва пу-
нољетна лица која имају држављанство Републике Српске 
и БиХ.
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Члан 3.

(1) Испит се полаже пред комисијом за полагање испи-
та за управљаче чамца, коју именује министар саобраћаја и 
веза (у даљем тексту: министар).

(2) Комисију из става 1. овог члана чине три члана који 
се именују из реда запослених у Министарству саобраћаја 
и веза (у даљем тексту: Министарство). 

(3) Административне послове у вези са организацијом 
и одржавањем испита обавља Капетанија.

Члан 4.
(1) Пријава за полагање испита подноси се Капетанији. 
(2) Испити се одржавају према потреби, односно када 

се пријави најмање 20 лица заинтересованих за полагање 
испита.

(3) Капетанија доноси рјешење којим одређује мјесто и 
вријеме одржавања испита.

Члан 5.
(1) Пријава из члана 4. став 1. овог правилника садржи 

сљедеће податке:
1) име, очево име и презиме кандидата,
2) датум и мјесто рођења,
3) пребивалиште.
(2) Уз пријаву из става 1. овог члана кандидат је дужан 

да приложи сљедеће:
1) копију личног документа,
2) изјаву да познаје вјештину пливања,
3) двије фотографије (величине формата 20 mm x 25 mm), 
4) доказ о уплати накнаде за полагање стручног испита 

и таксе.

Члан 6.
Висину накнаде за полагање испита, у складу са чланом 

52. став 3. Закона о унутрашњој пловидби Републике Срп-
ске, утврђује Влада Републике Српске.

Члан 7.
Предсједник испитне комисије дужан је да прије почет-

ка испита утврди идентитет сваког кандидата, а у записник 
о полагању испита обавезно се уписују број личне карте, 
датум и мјесто њеног издавања.

Члан 8.
(1) Испит се састоји од писменог и практичног дијела, 

који се полаже у складу са Програмом испита за управљаче 
чамца.

(2) Програм испита за управљање чамцем и Прируч-
ник о полагању испита објављује се на интернет страници 
Министарства.

(3) Кандидат који није показао задовољавајуће знање 
може да полаже поправни испит у првом наредном року.

(4) Кандидат из става 3. овог члана дужан је да Капета-
нији поднесе пријаву за полагање поправног испита.

Члан 9.
Комисија води записник у који уписује да ли је канди-

дат положио испит, а уколико кандидат није положио, упу-
ћује се на поправни испит.

Члан 10.
(1) Кандидату који је положио испит издаје се увје-

рење о оспособљености за управљача чамцем на унутра-
шњим пловним путевима и на мору, а образац увјерења 
налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(2) Увјерење из члана 1. овог правилника издаје се на 
обрасцу величине 10,5 cm x 7 cm, на основу доказа о поло-
женом стручном испиту за управљача чамцем.

(3) Капетанија води евиденцију о издатим увјерењима. 

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о програму и начину полагања испита за упра-
вљача чамца (“Службени гласник Републике Српске”, број 
85/07) и Правилник о обрасцу увјерења о оспособљености 
за управљача чамцем за пловидбу на унутрашњим пловним 
путевима и на мору (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 131/11).

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 По овлашћењу
Број: 13.04/341-2485/19 предсједника Владе РС,
30. децембра 2019. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО

САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

КАПЕТАНИЈА ПРИСТАНИШТА БРЧКО
PORT AUTHORITY OF BRČKO WHARF

Број: 
No:

________

УВЈЕРЕЊЕ О ОСПОСОБЉЕНОСТИ
за управљача чамцем за пловидбу на унутрашњим пловним путевима и на мору

CERTIFICATE OF COMPETENCY
to operate a boat for navigation on inland waterways and sea

__________________________________________________
(Име и презиме – Name and surname)

__________________________________________________
(Мјесто и датум рођења – Place and date of birth)
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[Друга страна]

На основу члана 52. Закона о унутрашњој пловидби Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 54/19), лице 
коме је издато увјерење о положеном испиту има право управљати чамцем дужине до 20 m и истиснине до 100 t на унутрашњим пловним 
путевима, односно чамцима на мору дужине до 12 m и истиснине до 12 t без обзира на снагу мотора, уколико за поједине врсте чамаца 
није другачије прописано.

Based on the Article  52 of the Law of Inland Navigation of the Republic of Srpska (“Offi cial Gazette of the Republic of Srpska”, No. 54/19), a 
person who possesses a Certifi cate of passing the examination is authorized to operate a boat of up to 20m in length and up to 100 tons displacement 
on inland waterways, or boats of up to 12 m and up to 12 tons displacement on sea, regardless of engine power, exept if stipulated otherwise for 
certain types of boats.

Mјесто:
Place:____________

Капетанија пристаништа Брчко
Port Authority of Brčko Wharf

____________________________
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На основу члана 19. став 4. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, брoj 115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСКЛАЂИВАЊУ И 

РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВА ВОЖЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о усклађивању и регистрацији редова 

вожње (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 
8/18) у члану 14. послије ријечи: “са редом вожње” додају 
се ријечи: “градске аутобуске линије из члана 3. став 3. овог 
правилника, дужине преко 50 километара,”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

 По овлашћењу
Број: 13.03/345-1966/19 предсједника Владе РС,
13. јануара 2020. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17), члана 4. став 1. Правил-
ника о усклађивању и регистрацији редова вожње (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 8/18) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), на приједлог При-
вредне коморе Републике Српске, министар саобраћаја и 
веза  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Комисију за усклађивање редова вожње за репу-
бличке аутобуске линије које усклађује Привредна комора 
Републике Српске за регистрациони период 2020/2021. го-
динe именују се:

а) Милија Радовић, дипл. инж. саоб., из Бањалуке – 
предсједник,

б) Драгана Кокот, дипл. прав., из Бањалуке - члан и
в) Борис Микановић, дипл. инж. саоб., из Приједора - 

члан.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће Стручна служба Привредне коморе Републи-
ке Српске.

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

 По овлашћењу
Број: 13.03/345-2660/19 предсједника Владе РС,
30. децембра 2019. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 47/17), члана 4. став 1. Правилника 
о усклађивању и регистрацији редова вожње (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 8/18) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), на приједлог Подручне 
привредне коморе Бања Лука, министар саобраћаја и веза  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Комисију за усклађивање редова вожње за подруч-
не аутобуске линије које усклађује Подручна привредна 
комора Бања Лука за регистрациони период 2020/2021. го-
динe именују се:

а) мр Драгослав Михајловић, дипл. инж. саоб., из Бања-
луке – предсједник,

б) Мирослав Минић, дипл. прав., из Бањалуке – члан и
в) Александра Микановић, дипл. инж. саоб., из Прије-

дора - члан.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће Стручна служба Подручне привредне коморе 
Бања Лука.

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

 По овлашћењу
Број: 13.03/345-2692/19 предсједника Владе РС,
3. јануара 2020. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17), члана 4. став 1. Правил-
ника о усклађивању и регистрацији редова вожње (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 8/18) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), на приједлог По-
дручне привредне коморе Добој, министар саобраћаја и 
веза  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 
РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Комисију за усклађивање редова вожње за подруч-
не аутобуске линије које усклађује Подручна привредна 
комора Добој за регистрациони период 2020/2021. годинe 
именују се:

а) Спасоје Васиљевић, дипл. инж. саоб., из Добоја – 
предсједник,

б) Свјетлана Николић, дипл. прав., из Брода - члан и
в) Стојан Ђурић, дипл. инж. саоб., из Теслића - члан.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће Стручна служба Подручне привредне коморе 
Добој.

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

 По овлашћењу
Број: 13.03/345-2684/19 предсједника Владе РС,
30. децембра 2019. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Закона 

о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузи-
мању лиценци за обављање послова у области рударства 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19), 
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Слога” д.о.о. 
Козарска Дубица за издавање лиценце за извођење рудар-
ских радова у површинској експлоатацији минералних си-
ровина, министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТЕХНИЧКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА, УКРАСНОГ КАМЕНА, 
ПИЈЕСКА И ШЉУНКА, КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ОПЕКАРСКО-КЕРАМИЧКИХ 

МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КРЕЧA, ПУНИЛА У 
ИНДУСТРИЈИ И ТРАНСПОРТ

1. Утврђује се да “Слога” д.о.о. Козарска Дубица, Улица 
краља Петра I Ослободиоца бб, Козарска Дубица, испуњава 
услове за издавање лиценце за извођење рударских радова 
у површинској експлоатацији неметаличних минералних 
сировина које се користе за добијање грађевинског мате-
ријала, техничког грађевинског камена, украсног камена, 
пијеска и шљунка, који се користе за производњу опекар-
ско-керамичких материјала или креча и који се користе за 
производњу пунила у индустрији и транспорт.

2. Лиценца важи од 18.12.2019. године до 18.12.2023. 
године, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

Број: 05.07/310-651-3/19
18. децембра 2019. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.

77
На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Зако-

на о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и 
одузимању лиценци за обављање послова у области рудар-
ства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 
7/19), рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Gačić 
intercop” д.о.о. Нови Град за издавање лиценце за извођење 

рударских радова у површинској експлоатацији минерал-
них сировина, министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТЕХНИЧКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА, УКРАСНОГ КАМЕНА, 
ПИЈЕСКА И ШЉУНКА, ПРОИЗВОДЊУ ОПЕКАРСКО-
КЕРАМИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КРЕЧA, ПУНИЛА У 

ИНДУСТРИЈИ И ТРАНСПОРТ

1. Утврђује се да “Gačić intercop” д.о.о. Нови Град, Ули-
ца кнеза Лазара бб, Нови Град, испуњава услове за издава-
ње лиценце за извођење рударских радова у површинској 
експлоатацији неметаличних минералних сировина које се 
користе за добијање грађевинског материјала, техничког 
грађевинског камена, украсног камена, пијеска и шљунка, 
који се користе за производњу опекарско-керамичких мате-
ријала или креча и који се користе за производњу пунила у 
индустрији и транспорт.

2. Лиценца важи од 18.12.2019. године до 18.12.2023. 
године, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.
Број: 05.07/310-653-4/19
18. децембра 2019. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.

Агенција за државну управу Републике Српске
На основу чл. 7. и 32. Уредбе о стручном испиту за рад 

у управи Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15), директор Агенције за 
државну управу Републике Српске  д о н о с и

ДОПУНУ  ЛИСТЕ
ИСПИТИВАЧА У КОМИСИЈАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

СТРУЧНОГ УПРАВНОГ ИСПИТА ЗА РАД У УПРАВИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

а) СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМО-
УПРАВЕ:

- иза Дарко Бањац, мастер права, додаје се:
- Сњежана Марјанац, дипл. правник.
б) УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР:
- иза Миленко Милекић, дип. правник, додаје се:
- др Љиљана Орешковић.
Ова листа објавиће се у “Службеном гласнику Републи-

ке Српске”.
Број: 23.02/153-25/20
15. јануара 2020. године Директор,
Бањалука Александар Радета, с.р.

На основу чл. 7. и 32. Уредбе о стручном испиту за рад 
у управи Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15), директор Агенције за 
државну управу Републике Српске утврђује  с љ е д е ћ у

ДОПУНУ  ЛИСТЕ
ИСПИТИВАЧА У КОМИСИЈАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАД У УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ У И. САРАЈЕВУ

(1) Утврђује се допуна листе испитивача за Комисију за 
полагање стручног испита за кандидате са вишом и висо-
ком стручном спремом.

а) ОСНОВЕ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА И ЕВРОПСКИХ 
ИНТЕГРАЦИЈА:

- иза Дарко Бањац, мастер права, додаје се:
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- проф. др Синиша Каран.
в) УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР:
- иза Рајко Лазић, дип. правник, додаје се:
- проф. др Драган Голијанин.
д) КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ: 
- иза Владо Јуришић, мастер права, додаје се:
- Дариа Милошевић, дипломирани правник.
(2) Ова допуна листе објавиће се у “Службеном гласни-

ку Републике Српске”.

Број: 23.02/153-26/20
15. јануара 2020. године Директор,
Бањалука Александар Радета, с.р.

Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске

На основу чл. 47. и 48. Закона о здравственом осигу-
рању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16 и 
94/19), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Ре-
публике Српске, на XXXIV редовној сједници, одржаној 
22.11.2019. године,  д о н и о  ј е

СТАТУТ
О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Статуту Фонда здравственог осигурања Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
94/18) у члану 11. став 1. тачка 10) мијења се и гласи:

“10) предлажу се Министру здравља и социјалне за-
штите Републике Српске услови и начин одобравања лије-
чења или спровођења дијагностичких поступака у здрав-
ственим установама изван Републике Српске и поступак 
за коришћење здравствене заштите осигураних лица за 
вријеме боравка у иностранству, те се спроводе међународ-
ни споразуми који се односе на обезбјеђење здравствене 
заштите и здравственог осигурања,”.

Члан 2.
Члан 14. мијења се и гласи: 

“Члан 14.
Органи Фонда су Управни одбор и директор.”.

Члан 3.
У члану 17. став 1. тачка 10) мијења се и гласи:
“10) предлаже Министру здравља и социјалне зашти-

те Републике Српске услове и начин одобравања лијечења 
или спровођења дијагностичких поступака у здравстве-
ним установама изван Републике Српске и поступак за ко-
ришћење здравствене заштите осигураних лица за вријеме 
боравка у иностранству,”.

Члан 4.
У поглављу IV - Управљање, потпоглавље “2. Надзорни 

одбор” и чл. 20, 21, 22, 23. и 24. бришу се, те се потпогла-
вље “3. Директор” и остали чланови помјерају.

Члан 5.
Статут о измјенама Статута Фонда здравственог оси-

гурања Републике Српске, након давања сагласности од 
стране Владе Републике Српске, ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 02/002-4621-2/19 Предсједник
22. новембра 2019. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу одредбе члана 14. став 2. Закона о обновљи-
вим изворима енергије и ефикасној когенерацији (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 39/13, 108/13, 79/15 
и 26/19), члана 37. став 3. Правилникa о подстицању про-
изводње електричне енергије из обновљивих извора и у 
ефикасној когенерацији (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 и 79/19) и члана 
33. став 1. тачка в. Пословника о раду Регулаторне коми-
сије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 59/10), Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 132. редовној сједници, 
одржаној 30.12.2019. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА РАДА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ПОДСТИЦАЊА

I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни Пра-

вила рада за спровођење система подстицања, број: 1-1/01-
2799-1/19, од 29.11.2019. године, Мјешовитог холдинга 
“Електропривреда Републике Српске” - Матично предузеће 
а.д. Требиње, у функцији оператора система подстицаја.

II
Обавезује се Мјешовити холдинг “Електропривреда 

Републике Српске” - Матично предузеће а.д. Требиње, у 
функцији оператора система подстицаја, да Одлуку о измје-
ни и допуни Правила рада за спровођење система подсти-
цања из тачке I ове одлуке објави на својој интернет стра-
ници и огласној табли.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
О б р а з л ож е њ е

Управа Мјешовитог холдинга “Електропривреда Репу-
блике Српске” - Матично предузеће а.д. Требиње, у функ-
цији оператора система подстицаја, на основу одредбе чла-
на 14. ст. 2. и 3. Закона о обновљивим изворима енергије и 
ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 37. 
ст. 1. и 2. Правилникa о подстицању производње електрич-
не енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенера-
цији (у даљем тексту: Правилник), 29.11.2019. године, до-
нијела је Одлуку о измјени и допуни Правила рада за спро-
вођење система подстицања, број: 1-1/01-2799-1/19. Ова 
одлука достављена је Регулаторној комисији за енергетику 
Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) 
ради давања сагласности, у смислу одредби члана 14. став 
2. Закона и члана 37. став 3. Правилника.

На 132. редовној сједници, одржаној 30.12.2019. године, 
Регулаторна комисија размотрила је Одлуку о измјени и допу-
ни Правила рада за спровођење система подстицања, којом је 
измијењен члан 31. ових правила, те је оцијенила да су измије-
њене одредбе усаглашене са прописима, те је на основу одред-
бе члана 14. став 2. Закона и члана 37. став 3. Правилника дала 
сагласност, како је и одлучено у тачки 1. ове одлуке.

Имајући у виду начело јавности рада, тачком 2. ове 
одлуке Мјешовитом холдингу “Електропривреда Репу-
блике Српске” - Матично предузеће а.д. Требиње, у функ-
цији оператора система подстицаја, наложена је обавеза да 
Одлуку о измјени и допуни Правила рада за спровођење си-
стема подстицања, број: 1-1/01-2799-1/19, од 29.11.2019. го-
дине, објави на својој интернет страници и огласној табли.

С обзиром да је одредбом члана 20. став 3. Закона о 
енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 
49/09) прописано да се сва правила, прописи и други акти 
из регулаторне надлежности које доноси Регулаторна коми-
сија објављују у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
одлучено је као у тачки 3. ове одлуке.
Број: 01-467-2/19/Р-132-312
30. децембра 2019. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.
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Централна банка Босне и Херцеговине

На основу члана 7. тачка б) и члана 36. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), Управни одбор Централне банке Босне и Херцеговине, на 16. сједници, 
од 27.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ И 

УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ НА ИЗНОС РЕЗЕРВЕ

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању и одржавању обавезних резерви и утврђивању накнаде на износ резерве (“Службени гласник 

БиХ”, бр. 30/16, 48/16 и 27/19) мијења се садржај обрасца Извјештај за обрачун обавезне резерве из члана 4.

Члан 2.
Измијењени образац из члана 1. ове одлуке чини саставни дио ове одлуке и налази се у њеном прилогу.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а примјењиваће се од 

1.2.2020. године.

Члан 4.
Ова одлука објавиће се и у “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Слу-

жбеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

 Предсједавајући
Број: УВ-122-01-1-3072-15/19 ДС  Управног одбора ЦББиХ,
31. децембра 2019. године гувернер,
Сарајево Др Сенад Софтић, с.р.

НАЗИВ БАНКЕ
ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ОБРАЧУН ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ

за период од ................. до .................
Број радних дана у периоду .................

ОПИС ПОЗИЦИЈА
Просјечно стање средстава за период одржавања резерве

(изражено у КМ)

ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ
КМ Остале валуте Укупно

КМ с валутном 
клаузулом Стране валуте

1 - Депозити и позајмљена средства од нерезидената     
До једне године     

Кореспондентски рачуни нерезидентних банака     
Краткорочни депозити нерезидената     
Краткорочни кредити од нерезидената     

Преко једне године     
Дугорочни депозити нерезидената     
Дугорочни кредити од нерезидената     

1 - ИЗНОС УКУПНО     
2 - Депозити по виђењу резидената     
Депозити централне владе     
Депозити влада ентитета     
Депозити влада кантона     
Депозити општинских влада     
Депозити фондова за социјално осигурање     
Други небанкарски домаћи сектори     

2 - ИЗНОС УКУПНО     
3 - Орочени и штедни депозити резидената     

До једне године     
Депозити централне владе     
Депозити влада ентитета     
Депозити влада кантона     
Депозити општинских влада     
Депозити фондова за социјално осигурање     
Други небанкарски домаћи сектори     

Преко једне године     
Депозити централне владе     
Депозити влада ентитета     
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Депозити влада кантона     
Депозити општинских влада     
Депозити фондова за социјално осигурање     
Други небанкарски домаћи сектори     

3 - ИЗНОС УКУПНО     
4 - Ограничени депозити     

До једне године     
Преко једне године     

4 - ИЗНОС УКУПНО     
5 - Владини фондови за позајмљивање     

До једне године     
Преко једне године     

5 - ИЗНОС УКУПНО     
6 - Остала пасива     

До једне године     
Преко једне године     

Друго - дио који се односи на позајмице од небанкарских домаћих 
сектора     

До једне године     
Преко једне године     

6 - ИЗНОС УКУПНО     
УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)     

Одговорно лице:
Мјесто, датум: Име и презиме:

Контакт телефон:
Из основице за обрачун обавезне резерве искључују се:
- дугорочни кредити од нерезидената до 1992. године и обавезе по основу старе девизне штедње грађана;
- кредити инобанака који су добијени преко министарстава финансија влада ентитета – банка је само посредник, док је влада ентитета 
гарант и дужник.

Државна регулаторна комисија за 
електричну енергију

На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 28д. Методологије за израду тарифа за услуге преноса 
електричне енергије, независног оператора система и помоћне услуге – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, бр. 
93/11, 61/14 и 95/16), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 31. децембра 2019. 
године,  д о н и ј е т а  ј е

ОДЛУКА
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ТАРИФАМА ЗА СИСТЕМСКУ И ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ

Члан 1.
У Одлуци о тарифама за системску и помоћне услуге (“Службени гласник БиХ”, бр. 8/19 и 26/19) у члану 2. став (1) 

мијења се и гласи:
“(1) Одређује се тарифа за системску услугу у износу од 0,5188 пфенига/kWh.”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 1. јануара 2020. године.
Диспозитив Одлуке објавиће се у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

Број: 04-28-5-446-1/19 Предсједавајући
31. децембра 2019. године Комисије,
Тузла Суад Зељковић, с.р.
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