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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 165. сједници, одржа-
ној 14.4.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња пута у 

насељеном мјесту Грабовица, општина Власеница, па се у 
ту сврху може извршити потпуна експропријација непо-
кретности означених као:

- к.ч. број: 1056, дио КО Грабовица, уписана у П.л. број: 
207, као посјед Рајка (Неђе) Станића са дијелом 1/1, њива 4. 
класе, површине од 3060 м², која одговара дијелу парцеле, 
старог премјера, к.ч. број: 1156, уписана у зк. ул. бр. 107 КО 
СП Грабовица, као својина Рајка (Неђо) Станића са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 1064, дио КО Грабовица, уписана у П.л. број: 
207, као посјед Рајка (Неђе) Станића са дијелом 1/1, ливада 
5. класе, површине од 10.995 м², која одговара дијелу пар-
целе, старог премјера, к.ч. број: 934/2, уписана у зк. ул. бр. 
107 КО СП Грабовица, као својина Рајка (Неђо) Станића са 
1/1 дијела;

- к.ч. број: 1065, дио КО Грабовица, уписана у П.л. број: 
207, као посјед Рајка (Неђе) Станића са дијелом 1/1, њива 5. 
класе, површине од 2623 м², која одговара дијелу парцеле, 
старог премјера, к.ч. број: 934/2, уписана у зк. ул. бр. 107 
КО СП Грабовица, као својина Рајка (Неђо) Станића са 1/1 
дијела;

- к.ч. број: 1100, дио КО Грабовица, уписана у П.л. број: 
207, као посјед Рајка (Неђе) Станића са дијелом 1/1, која 
одговара дијелу парцеле, старог премјера, к.ч. број: 934/1 
и дијелу парцеле к.ч. број: 934/2, уписане у зк. ул. бр. 107 
КО СП Грабовица, као својина Рајка (Неђо) Станића са 1/1 
дијела;

- к.ч. број: 1101, дио КО Грабовица, уписана у П.л. број: 
207, као посјед Рајка (Неђе) Станића са дијелом 1/1, воћњак 
2. класе, површине од 764 м², која одговара дијелу парцеле, 
старог премјера, к.ч. број: 927/1, уписана у зк. ул. бр. 107 
КО СП Грабовица, као својина Рајка (Неђо) Станића са 1/1 
дијела, и дијелу парцеле, старог премјера, к.ч. број: 933, 
уписана у зк. ул. бр. 108 КО СП Грабовица, као сусвоји-
на: Живковић (Ристо) Војка са дијелом 1/4, Станић (Неђо) 
Рајко са дијелом 1/2, Живковић (Спасоје) Славојка са дије-
лом 1/8 и Живковић (Живко) Радивоје са дијелом 1/8.

II
Корисник експропријације је Општина Власеница.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1253/22 Предсједник
14. априла 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

830
На основу члана 12. став 8. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 16/18, 70/20 
и 111/21) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 165. сједници, одржа-
ној 14.4.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

I
Покреће се поступак додјеле концесије за коришћење 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
на подручју општине Прњавор укупне површине око 160 
хектара у катастарској општини Доњи Штрпци, општина 
Прњавор, ради остваривања права обављања пољопри-
вредне производње.

II
Поступак додјеле концесија из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе привредног друштва 
 “Mladegs - Pak” d.o.o. из Прњавора.

III
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу 

јавног позива за подношење понуда, у складу са чл. 14. до 
25. Закона о концесијама.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1294/22 Предсједник
14. априла 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

831
На основу члана 134. став 2. Закона о раду (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 1/16, 66/18, 91/21 - Одлука 
Уставног суда Републике Српске и 119/21) и члана 43. ст. 1. 
и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 164. сједници, одржаној 7.4.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УВЕЋАЊА 
ПЛАТЕ, ВИСИНЕ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ РАДА И 

ВИСИНЕ ПОМОЋИ РАДНИКУ

I
У Одлуци о утврђивању увећања плате, висине при-

мања по основу рада и висине помоћи раднику (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 53/16 и 12/22) у тачки III у 
подтачки 1) у алинеји четвртој број: “0.75%” замјењује се 
бројем: “0.85%”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1335/22 Предсједник
7. априла 2022. године Владе,
Бањалук а Радован Вишковић, с.р.

832
На основу члана 10. став 3. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у 
вези са Одлуком о утврђивању мјерила и критеријума за 
разврставање јавних путева, изузев локалних путева и ули-
ца у насељу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
104/16), Влада Републике Српске, на 165. сједници, одржа-
ној 14.4.2022. године,  д о н о с и


