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118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 159. сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “НОВАК ПИВАШЕВИЋ”
СТАРА ДУБРАВА, ЧЕЛИНАЦ

1. Драги Раилићу, професору географије, престаје дужност директора Јавне установе Основна школа “Новак
Пивашевић” Стара Дубрава, Челинац.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-689/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. 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 васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 159. сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “НОВАК
ПИВАШЕВИЋ” СТАРА ДУБРАВА, ЧЕЛИНАЦ

1. Драго Раилић, професор географије, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Новак Пивашевић” Стара Дубрава, Челинац, на период
до 90 дана.
2. Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-690/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. 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”,
бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 159.
сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ”
БАЊА ЛУКА

1. Дамиру Јованићу, академском дипломираном музичару акордеонисти, престаје дужност директора Јавне установе Музичка школа “Владо Милошевић” Бања Лука због
истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-693/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
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118/08), члана 18. 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”, бр.
41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 159.
сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ” БАЊА ЛУКА

1. Дамир Јованић, академски дипломирани музичар
акордеониста, именује се за директора Јавне установе Музичка школа “Владо Милошевић” Бања Лука на мандатни
период од четири године.
2. Именовани обавља послове заступања и представљања Јавне установе Музичка школа “Владо Милошевић”
Бања Лука у правном промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-694/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. 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”,
бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 159.
сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО, РУДО

1. Татомиру Елезу, дипломираном инжењеру машинства, престаје дужност директора Јавне установе Средњошколски центар Рудо, Рудо, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-685/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. 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”, бр.
41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 159.
сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО, РУДО

1. Татомир Елез, дипломирани инжењер машинства,
именује се за директора Јавне установе Средњошколски
центар Рудо, Рудо, на мандатни период од четири године.
2. Именовани обавља послове заступања и представљања Јавне установе Средњошколски центар Рудо, Рудо, у
правном промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-686/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

493
На основу члана 26. ст. 1. и 2. Закона о пољопривреди
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07,
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86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18,
111/21 и 15/22), а у вези са Закључком Управног одбора
Компензационог фонда, број: 04.КФ-414-42/22, од 4. марта 2022. године, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПОДРШКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УСЛОВИМА
ИЗАЗВАНИМ ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА КОРОНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање
подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона, поступак, врста, висина
и начин исплате средстава подршке, обавезе корисника подршке, рокови, као и потребна документација и обрасци.
Члан 2.
Средства за подршку пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона обезбјеђују се из средстава Компензационог фонда Републике
Српске у висини од 10.000.000 КМ.
Члан 3.
Право на новчана средства подршке из члана 2. овог
правилника остварује се за сљедеће намјене:
1) за ратарску производњу (производња меркантилне
пшенице у 2022. години и регресирање свих сјемена кукуруза),
2) за повртарску производњу,
3) за воћарско-виноградарску производњу,
4) за подршку узгајивачима квалитетно-приплодних јуница,
5) за подршку узгајивачима свиња.
Члан 4.
(1) Право на подршку пољопривредним произвођачима
у условима изазваним пандемијом вируса корона могу да
остваре физичка и правна лица (у даљем тексту: корисник)
са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, којa обављају пољопривредну производњу на територији Републике Српске и која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као
комерцијална или као некомерцијална газдинства.
(2) За остваривање права на подршку пољопривредним
произвођачима корисници подносе Агенцији за аграрна
плаћања (у даљем тексту: Агенција) захтјев и документацију прописану овим правилником.
(3) Захтјев за остваривање права на подршку пољопривредним произвођачима подноси се на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који чини његов саставни дио.
(4) Захтјев из става 3. овог члана за физичка лица подноси носилац пољопривредног газдинства, а у случају
спријечености носиоца пољопривредног газдинства, захтјев може поднијети и опуномоћено лице на име носиоца
газдинства, уз прилагање овјерене пуномоћи.
Члан 5.
(1) Право на подршку пољопривредним произвођачима, у складу са овим правилником, не могу остварити корисници:
1) који имају пасиван статус, у складу са чланом 17.
Уредбе о упису у РПГ и Регистар корисника подстицајних
средстава,
2) породична пољопривредна газдинстава чији носилац
није пријавио Пореској управи обавезу доприноса за 2021.
годину, а у складу са прописима о доприносима,
3) који нису измирили обавезе по основу накнаде за
противградну заштиту за 2021. годину, а у складу са прописима о противградној заштити,
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4) који су у захтјеву за подстицајна средства за било
коју подстицајну мјеру прописану Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села дали неистините податке,
5) пољопривредне задруге са негативним задружним
ревизорским извјештајем и које нису поступиле по мјерама
и препорукама задружног ревизора утврђеним у ревизорском извјештају.
(2) Податке из става 1. тачка 2) овог члана Агенција
прибавља по службеној дужности, а за плаћање обавезе по
основу накнаде за противградну заштиту корисници прилажу и доказ о уплати (копија уплатнице).
Члан 6.
(1) Право на новчана средства подршке за производњу
меркантилне пшенице у 2022. години имају корисници који
су извршили јесењу сјетву меркантилне пшенице у 2021.
години, пријавили меркантилну пшеницу као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ у 2022. години
и који су поднијели захтјев и испунили услове за добијање
подстицајних средстава у складу са чланом 26. Правилника
о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за
развој пољопривреде и села.
(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана
произвођачи пшенице остварују на основу захтјева, сачињеног на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који
подносе Агенцији.
(3) Укупна средства подршке произвођачима меркантилне пшенице износе 1.500.000 КМ и обезбјеђују се из
Компензационог фонда Републике Српске.
(4) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се рјешењем Агенције и износе до 100 КМ/ha.
(5) Максималан износ подршке из става 1. овог члана који корисник може остварити по овом члану износи
100.000 КМ.
(6) Захтјев за остваривање подршке произвођачи меркантилне пшенице подносе најкасније до 30. априла 2022.
године.
Члан 7.
(1) Право на новчана средства подршке за сјетву меркантилног кукуруза у 2022. години имају корисници који
изврше сјетву меркантилног кукуруза у 2022. години на површини од минимално 1 ha, те пријаве меркантилни кукуруз као начин коришћења регистрованог пољопривредног
земљишта у РПГ и примијене препоручене сјетвене нормативе од минимално 60.000 сјемена кукуруза по хектару.
(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана
произвођачи кукуруза остварују на основу захтјева, сачињеног на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који
подносе Агенцији и уз који прилажу:
1) малопродајни фискални рачун (фискални исјечак) за
купљено сјеме, уз потписану и овјерену фактуру која гласи
на име подносиоца захтјева, са назначеним бројем предметног фискалног рачуна (БФ) за који је фактура издата, тако
да се једна фактура односи искључиво на један фискални
рачун или
2) потписану и овјерену велепродајну фактуру на којој
је назначено име подносиоца захтјева или
3) за пословне субјекте који имају властиту производњу
сјемена и који су уписани у Регистар произвођача сјемена
доказ (интерни документ) о количинама властитог декларисаног сјемена употријебљеног за сјетву – властиту производњу меркантилног кукуруза.
(3) Укупна средства подршке произвођачима меркантилног кукуруза износе 2.200.000 КМ и обезбјеђују се из
Компензационог фонда Републике Српске.
(4) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се рјешењем Агенције и износе до 20% малопродајне цијене сјеменског кукуруза.
(5) Максимална малопродајна цијена сјеменског кукуруза која се признаје као основица за обрачун средстава
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подршке из става 4. овог члана је 100 КМ за паковање од
25.000 сјемена, односно 150 КМ за паковање од 50.000 сјемена.
(6) Максимални износ подршке из става 1. овог члана
који корисник може остварити по овом члану износи 80.000
КМ.
(7) Захтјев за остваривање права на подршку у складу
са одредбама овог члана подноси се најкасније до 31. маја
2022. године.
Члан 8.
(1) Право на новчана средства подршке за поврће имају
корисници који су произвели и продали поврће и остварили
право на подстицајна средства у 2021. години, а подршка се
остварује у односу на количине за које је остварено право
на подстицајна средства у 2021. години.
(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана
произвођачи поврћа остварују на основу захтјева, сачињеног на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који се подноси Агенцији.
(3) Укупна средства подршке произвођачима поврћа
износе 1.800.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог
фонда Републике Српске.
(4) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се рјешењем Агенције и износе до 0,15 КМ по килограму
за све врсте поврћа, осим бијелог лука за који средства подршке износе до 1 КМ по килограму.
(5) Након истека рока за подношење захтјева, директор
Агенције рјешењем утврђује износ премије по јединици
производа у складу са ставом 4. овог члана.
(6) Максимални износ подршке из става 1. овог члана који корисник може остварити по овом члану износи
100.000 КМ по кориснику.
(7) Захтјев за остваривање права на подршку у складу
са одредбама овог члана подноси се најкасније до 15. априла 2022. године.
Члан 9.
(1) Право на новчана средства подршке за воће имају
корисници који су произвели и продали воће и остварили
право на подстицајна средства у 2021. години, а подршка се
остварује у односу на количине за које је остварено право
на подстицајна средства у 2021. години.
(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана
произвођачи воћа остварују на основу захтјева, сачињеног
на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који се подноси
Агенцији.
(3) Укупна средства подршке произвођачима воћа износе 1.000.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог фонда
Републике Српске.
(4) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се рјешењем Агенције и износе до 0,20 КМ по килограму
воћних врста.
(5) Након истека рока за подношење захтјева, директор
Агенције рјешењем утврђује износ премије по јединици
производа у складу са ставом 4. овог члана.
(6) Максимални износ подршке из става 1. овог члана који корисник може остварити по овом члану износи
100.000 КМ по кориснику.
(7) Захтјев за остваривање права на подршку у складу
са одредбама овог члана подноси се најкасније до 15. априла 2022. године.
Члан 10.
(1) Право на новчана средства подршке за узгајиваче
свиња имају корисници који су Агенцији пријавили почетак това у складу са чланом 18. Правилника о условима и
начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, те који у периоду од 1. јануара до 1. септембра 2022. године изврше продају товних свиња минималне тежине 90 kg.
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(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана узгајивачи остварују на основу захтјева, сачињеног
на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који подносе
Агенцији и уз који прилажу:
1) потписану и овјерену фактуру са наведеним бројем
животиња, тежином и унесеним идентификационим бројевима за грла или серијским бројем са увјерења о здравственом стању животиња – за правна лица и физичка лица регистрована у систему ПДВ-а,
2) откупне блокове у којима су наведени бројеви продатих грла са идентификационим бројем и тежином или
серијским бројем са увјерења о здравственом стању животиња – за физичка лица која нису у систему ПДВ-а,
3) спецификацију за товна грла, попуњену на Обрасцу
2. из Прилога овог правилника, која се доставља у писаној
и у електронској форми на електронску адресу Агенције
(Образац је доступан на интернет страници Агенције),
4) копију увјерења о здравственом стању животиња која
прати транспорт, Д образац – за свиње.
(3) Укупна средства подршке узгајивачима свиња за оба
обрачунска периода износе 2.500.000 КМ и обезбјеђују се
из Компензационог фонда Републике Српске.
(4) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се у износу до 50 КМ по грлу, сразмјерно броју грла за које
је поднесен захтјев и укупним средствима утврђеним ставом
3. овог члана, а исплата се врши у два обрачунска периода.
(5) Први обрачунски период подршке из става 4. овог
члана врши се за захтјеве достављене до 1. маја 2022. године (за извршену продају грла од 1. јануара до 30. aприла
2022. године), а други обрачунски период за захтјеве достављене до 1. септембра 2022. године (за извршену продају
грла од 1. маја до 31. августа 2022. године).
(6) Максимални износ подршке из става 1. овог члана
који корисник може остварити износи 100.000 КМ.
Члан 11.
(1) Право на новчана средства подршке за набавку квалитетно-приплодних јуница остварују корисници који у
РПГ имају уписану производњу млијека музне краве и који
имају уговор о сарадњи са мљекаром “Млијекопродукт”
д.о.о. Козарска Дубица.
(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана корисници остварују на основу захтјева, сачињеног на
Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који се подноси
Агенцији и уз који се прилажу:
1) рачун за набавку квалитетно-приплодних јуница из
става 1. овог члана, издат од регистрованог увозника и доказ о уплати (извод),
2) копија педигреа за квалитетно-приплодне јунице
чије мајке имају производњу у складу са Програмом узгоја
говеда у Републици Српској за период 2021–2026. године,
3) записник комисије о набавци квалитетно-приплодних
јуница, условима смјештаја и обезбјеђењу сточне хране.
(3) Укупна средства подршке произвођачима млијека
износе 1.000.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог
фонда Републике Српске.
(4) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се рјешењем Агенције у износу до 1.500 КМ по набављеној квалитетно-приплодној јуници млијечних раса у складу
са Рјешењем о утврђивању листе раса, сојева и хибрида и
крижанаца домаћих животиња које се узгајају у Републици
Српској.
(5) Максимални износ подршке из става 1. овог члана
који корисник може остварити по овом члану износи 30.000
КМ по кориснику.
(6) Захтјев за остваривање права на подршку у складу
са одредбама овог члана подноси се најкасније до 30. септембра 2022. године.
Члан 12.
(1) Корисник подршке дужан је да врати средства подршке која су ненамјенски утрошена или која су остварена на
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основу нетачних података у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи кориснику враћање средстава.
(2) У случају из става 1. овог члана, кориснику се са даном доношења рјешења од надлежног инспектора утврђује
пасиван статус и блокира право на подстицајна средства и
друга средства подршке, а најкраће до истека периода од
двије године, рачунајући од дана враћања средстава подршке заједно са затезном каматом.
(3) Корисници подршке дужни су чувати документацију на основу које су остварили средства подршке најмање
три године од дана исплате средстава подршке.
Члан 13.
Управни надзор над спровођењем овог правилника
врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а инспекцијски надзор врши Републичка управа за

22

14.3.2022.

инспекцијске послове и инспекције јединица локалних самоуправа.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима и начину остваривања подршке
пољопривредним произвођачима у условима изазваним
пандемијом вируса корона (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 56/21, 77/21, 80/21 и 98/21).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-052-1734/22
11. марта 2022. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.
ПРИЛОГ

Република
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 1.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs.info@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име носиоца газдинства
Назив пословног субјекта
Адреса – сједиште
Општина
фиксни
Телефон
мобилни
Датум

2

0

2

2

З А Х Т Ј Е В З А О С Т В А Р И В А Њ Е П РА В А
НА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА
У 2022. ГОДИНИ
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона, одобрите средства за:
Предмет подршке:

Члан:

(Навести врсту подршке за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)
Уз Захтјев за остваривање права на средства подршке прилажем сљедећу документацију:
Редни број

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Број листова

И З Ј А ВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу
приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле
испуњености захтјева. Сагласан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи
неистинити.
Потпис подносиоца Захтјева:
_________________________

Република
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 2.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име /
назив пословног субјекта

14.3.2022.
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Адреса пребивалишта /
сједиште пословног субјекта
Општина
Телефон
Датум

2

0

2
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2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНА ГРЛА
Редни број

Број ушне маркице грла

Датум пријаве това

Датум продаје

1

2

3

4

УКУПНО:
М. П.

494
На основу члана 36. став 3. Закона о превозу опасних
материја (“Службени гласник Републике Српске”, број
15/16) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18 и
111/21), министар саобраћаја и веза д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКA О СТРУЧНОМ
ОСПОСОБЉАВАЊУ САВЈЕТНИКА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
И УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ
УСТАНОВЕ КОЈЕ ВРШЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
САВЈЕТНИКА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ

Члан 1.
У Правилнику о стручном оспособљавању савјетника
за безбједност и условима које морају испуњавати установе које врше стручно оспособљавање савјетника за безбједност (“Службени гласник Републике Српске”, број 82/16)
у члану 21. у ставу 1. ријечи: “шест чланова” замјењују се
ријечима: “најмање три члана”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.03/345-598/22
10. марта 2022. године
Бањалука

Министар,
Недељко Ћорић, с.р.

495
На основу члана 57. став 3. и члана 76. став 2. тачка д)
Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 89/13 и 83/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 115/18 и 111/21), министар саобраћаја и веза д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТАВЉАЊУ,
ОДРЖАВАЊУ И УКЛАЊАЊУ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ И
НАТПИСА

Члан 1.
У Правилнику о постављању, одржавању и уклањању
рекламних табли и натписа (“Службени гласник Републике
Српске”, број 50/14) у члану 4. став 1. мијења се и гласи:
“(1) На дијелу јавног пута који пролази кроз насеље, уз
који се могу постављати натписи, натписи се могу постављати у заштитном појасу од спољне ивице путног појаса
на удаљености одобреној од управљача пута”.

Потпис подносиоца захтјева:
_____________________________

Члан 2.
У члану 7. став. 3. мијења се и гласи:
“(3) Рекламни панои су плоче постављене на носиве
конструкције, стубове или носаче, а који према површини
могу бити:
1) мали панои површине до 6 m², који се могу постављати само на паркиралиштима и аутобуским стајалиштима (у оквиру надстрешнице за путнике),
2) средњи панои површине од 6 m² до 12 m²,
3) велики панои површине преко 12 m²”.
Досадашњи став 4. брише се.
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 4. и 5.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.03/345-477/22
9. марта 2022. године
Бањалука

Министар,
Недељко Ћорић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 2,
ОПШТИНА БИЈЕЉИНА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Бијељина 2, општина Бијељина, и то за
катастарску парцелу број: 5164/12, уписану у Привремени
лист непокретности број: 16855 к.о. Бијељина 2, укупне површине 2707 м², основан у складу са Законом о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Бијељина 2, општина Бијељина,
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта
за к.ч. број: 5164/12, уписану у Посједовни лист број: 6003
к.о. Бијељина 2.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана

