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На основу члана 21. став 11. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
117/11, 121/12, 67/13 и 44/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на 208. сједници, одржаној 13.12.2018. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О ПРЕДУЗЕТНИЧКИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА

Члан 1.
У Уредби о предузетничким дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/15) у члану 4. у ставу 3.
ријеч: “става” замјењује се ријечју: “члана”.
Члан 2.
Досадашњи Прилог замјењује се новим Прилогом, који чини саставни дио ове уредбе.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3240/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.
ПРИЛОГ
ЛИСТА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

Рeдни
бр.

Шифра

1.

01.11

2.

01.12

3.

01.13

Разред дјелатности
Опис дјелатности

Обим послова у
оквиру разреда
дјелатности

Потребно одобрење или други акт
надлежног органа послије регистрације (да/не)

Подручје A
ПOЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ
Да, искључиво за дјелатности
Гајење житарица (осим
гајења сјемена житарица и сјемена уљарица, у складу са законом
риже), махунарки и сјемења
Сви послови
којим се уређује производња
уљарица
пољопривредног биља
Гајење риже
Сви послови
Не
Гајење поврћа, диња и
Да, искључиво за дјелатности
лубеница, корјенастог и гоСви послови
гајења сјемена поврћа и шећерне
мољастог поврћа
репице
Гајење шећерне трске
Сви послови
Не

4.

01.14

5.

01.15 Гајење дувана

Сви послови

Да

6.

01.16 Гајење текстилних биљака

Сви послови

7.

осталих једного01.19 Гајење
дишњих усјева

Сви послови

Да, искључиво за дјелатност
гајења конопље
Да, искључиво за дјелатности
гајења сјемена репице, крмног
биља и цвијећа

Надлежни орган

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
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8.

01.21 Гајење грожђа
Гајење тропског и суптроп01.22 ског
воћа
01.23 Гајење агрума (цитруса)
језгричастог и ко01.24 Гајење
штуњавог
бобичастог, орашастог
01.25 Гајење
и осталог воћа
01.26 Гајење плодова уљарица
биљака за прављење
01.27 Гајење
напитака
Гајење биљака за употребу у
01.28 фармацији, ароматичних, зачинских и љековитих биљака
Гајење осталих вишего01.29 дишњих
усјева
Гајење
садног
материјала и
01.30 украсних биљака

18.

116

18.12.2018.

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови
Сви послови

Да, искључиво за дјелатности
гајења сјемена воћа
Не

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да

01.41 Узгој крава за производњу
млијека

Сви послови

Да

19.

Узгој осталих говеда и би01.42 вола

Сви послови

Да

20.

Узгој коња, магараца, мула
01.43 и
мазги

Сви послови

Да

21.

01.44 Узгој дева и лама

Сви послови

Да

22.

01.45 Узгој оваца и коза

Сви послови

Да

23.

01.46 Узгој свиња

Сви послови

Да

24.

01.47 Узгој перади

Сви послови

Да

25.

01.49 Узгој осталих животиња

Сви послови

Да

26.

Мјешовита пољопривредна
01.50 производња

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.12.2018.
27.
28.
29.
30.
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01.61 Помоћне дјелатности у
гајењу усјева и засада
Помоћне дјелатности у узгоју
01.62 животиња
Дјелатности које се обављају
жетве/бербе пољопри01.63 након
вредних производа (припрема за примарно тржиште)
Дорада сјемења (за сјеменски
01.64 материјал)
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Сви послови

Да, искључиво за послове запрашивање из ваздуха

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Искључиво послови прикупљања и
производње дрвета
за потребе производње енергије;
прикупљања и
производње шумских отпадака насталих од рушења
дрвећа, за потребе
производње енергије; производње
дрвеног угља у
шуми – на традиционалан начин

Да

ЈПШ “Шуме Републике Српске” а. д. Соколац

Сви послови

Да

ЈПШ “Шуме Републике Српске” а. д. Соколац

Не

-

Не

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде и
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе, у складу са
прописима из области заштите животне средине

31.

02.20 Сјеча дрвета

32.

Прикупљање некултивишумских плодова и
02.30 саних
производа, осим шумских
сортимената

33.

Помоћне услужне дјелатно02.40 сти
у шумарству

34.

03.11 Морски риболов

35.

03.12 Слатководни риболов

Сви послови

Да

36.

03.21 Морска аквакултура

Сви послови

Не

37.

03.22 Слатководна аквакултура

Сви послови

Да

Искључује послове који се односе
на инвентуру, процјену и заштиту
шума
Сви послови

Подручје С
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

38.

10.11 Прерада и конзервирање меса

Сви послови

Да

39.

и конзервирање
10.12 Прерада
меса перади

Сви послови

Да

40.

производа од
10.13 Производња
меса и меса перади

Сви послови

Да

41.

и конзервирање
10.20 Прерада
рибе, љускара и мекушаца

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
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42.

и конзервирање
10.31 Прерада
кромпира

Сви послови

Да

43.

Производња сокова од воћа
10.32 и
поврћа

Сви послови

Да

44.

прерада и конзерви10.39 Остала
рање воћа и поврћа

Сви послови

Да

45.

10.41 Производња уља и масти

Сви послови

Да

46.

Производња маргарина и
10.42 сличних
јестивих масти

Сви послови

Да

47.

млијека, млијеч10.51 Производња
них производа и сира

Сви послови

Да

48.

сладоледа и
10.52 Производња
других замрзнутих смјеса

Сви послови

Да

49.

млинских про10.61 Производња
извода

Сви послови

Да

50.

скроба и про10.62 Производња
извода од скроба

Сви послови

Да

51.

хљеба; свјежих
10.71 Производња
пецива и колача
Производња двопека и кекса;
10.72 производња трајних пецива
и колача
Производња макарона, ре10.73 занаца, кускуса и сличних
производа од брашна

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе или јединица локалне самоуправе, у
складу са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или самоуправе, у складу са прописима
из области заштите животне
средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

52.
53.
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54.

10.81 Производња шећера

Сви послови

Да

55.

Производња какаоа, чоколаде
10.82 и
производа од шећера

Сви послови

Да

56.

10.83 Прерада чаја и кафе

Сви послови

Да

57.

зачина и других
10.84 Производња
додатака храни
готове хране и
10.85 Производња
јела
Производња хомогенизова10.86 них прехрамбених производа
и дијететске хране
Производња осталих
10.89 прехрамбених производа,
д. н.
готове хране за
10.91 Производња
домаће животиње
10.92 Производња готове хране за
кућне љубимце

Сви послови

Да

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство здравља и социјалне заштите

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине

58.
59.
60.
61.
62.

63.

пречишћавање
11.01 Дестиловање,
и мијешање алкохолних пића

Сви послови

Да

64.

11.02 Производња вина од грожђа

Сви послови

Да

65.

јабуковаче и
11.03 Производња
вина од осталог воћа

Сви послови

Да

66.

Производња осталих недес11.04 тилованих ферментованих
пића

Сви послови

Да

67.

11.05 Производња пива

Сви послови

Да

68.

11.06 Производња слада

Сви послови

Да

6
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69.

Производња освјежавајућих
производња минералне
11.07 пића;
воде и других флашираних
вода

Сви послови

Да

70.

Припрема и предење текстил13.10 них
влакана

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

71.

13.20 Ткање текстила

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

72.

13.30 Довршавање текстила

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

73.

плетених и ку13.91 Производња
кичаних тканина

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

74.

13.92 Производња готових текстилних производа, осим одјеће

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

75.

Производња тепиха и прос13.93 тирки
за под

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

76.

ужади, конопа13.94 Производња
ца, плетеница и мрежа

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

77.

Производња нетканог тексти13.95 ла и производа од нетканог
текстила, осим одјеће

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

78.

Производња осталих
13.96 техничких и индустријских
текстилних производа

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

79.

осталих текстил13.99 Производња
них производа, д. н.

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

80.
81.

Сви послови
Сви послови

Не
Не

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

87.

14.11 Производња кожне одјеће
14.12 Производња радне одјеће
остале споља14.13 Производња
шње одјеће
14.14 Производња рубља
остале одјеће и
14.19 Производња
прибора за одјећу
производа од
14.20 Производња
крзна
плетених и ку14.31 Производња
кичаних чарапа
остале плетене и
14.39 Производња
кукичане одјеће

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или јединица
локалне самоуправе, у складу
са прописима из области заштите животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
-

Сви послови

Не

-

88.

и обрада коже;
15.11 Штављење
дорада и бојење крзна

82.
83.
84.
85.
86.

89.
90.

Производња кофера, ручних
и сличних производа,
15.12 торби
седларских и сарачких производа
15.20 Производња обуће

Сви послови

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе

Сви послови

Не

Сви послови

Не

91.

Тестерисање и блањање дрве16.10 та (производња резане грађе);
импрегнација дрвета

Сви послови

92.

фурнира и оста16.21 Производња
лих плоча од дрвета

Сви послови

-

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе

18.12.2018.
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93.

Производња састављеног
16.22 паркета

Сви послови

94.

Производња остале грађевин16.23 ске
столарије и елемената

Сви послови

95.

амбалаже од
16.24 Производња
дрвета

Сви послови

96.

Производња осталих производа од дрвета, производња
16.29 предмета
од плута, сламе и
плетарских материјала

Сви послови

97.

17.11 Производња целулозе

Сви послови

98.

папира и кар17.12 Производња
тона

Сви послови

99.

Производња таласастог папи17.21 ра и картона и амбалаже од
папира и картона

Сви послови

100.

Производња производа од
17.22 папира за домаћинство, хигијену и тоалетне потребе

Сви послови

101.

17.23 Производња канцеларијског
материјала од папира

Сви послови

102.

17.24 Производња зидних тапета

Сви послови

103.

108.

осталих про17.29 Производња
извода од папира и картона
18.11 Штампање новина
18.12 Остало штампање
припреме за штампу и
18.13 Услуге
објављивање
и припадајуће
18.14 Књиговезачке
услужне дјелатности
(репродукција)
18.20 Умножавање
снимљених записа

109.

индустријских
20.11 Производња
гасова

Сви послови

110.

20.12 Производња боја и пигмената

Сви послови

111.

20.13 Производња осталих основних неорганских хемикалија

Сви послови

112.

Производња осталих основ20.14 них
органских хемикалија

Сви послови

113.

вјештачких ђу20.15 Производња
брива и азотних једињења

Сви послови

104.
105.
106.
107.
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Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Не

-

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Не

-

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе

Сви послови

Не

-

Сви послови
Сви послови

Не
Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство здравља и
социјалне заштите, као и
Министарство за просторно
Да
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство здравља и
социјалне заштите, као и
Министарство за просторно
Да
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
Да
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине

8
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114.

пластичних маса
20.16 Производња
у примарним облицима

Сви послови

Да

115.

синтетичког кау20.17 Производња
чука у примарним облицима

Сви послови

Да

116.

Производња пестицида и
20.20 других хемијских производа
за пољопривреду

Сви послови

Да

117.

Производња боја, лакова и
20.30 сличних премаза, графичких
боја и китова

Сви послови

Да

118.

Производња сапуна и де20.41 терџената, препарата за
чишћење и полирање

Сви послови

Да

119.

парфема и тоа20.42 Производња
летних препарата

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

120.

20.52 Производња љепила

Сви послови

Да

121.

20.53 Производња етеричних уља

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

122.

осталих хе20.59 Производња
мијских производа, д. н.

Сви послови

Да

123.

вјештачких
20.60 Производња
влакана

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

124.

Производња спољашњих и
гума за возила;
22.11 унутрашњих
протектовање спољашњих
гума за возила

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

125.

осталих про22.19 Производња
извода од гуме

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

126.

Производња плоча, листова,
22.21 цијеви и профила од пластичних маса

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

127.

амбалаже од
22.22 Производња
пластичних маса

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

128.

Производња производа за
22.23 грађевинарство од пластичних маса

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

129.

осталих про22.29 Производња
извода од пластичних маса

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

18.12.2018.
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство здравља и
социјалне заштите, као и
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе, у складу са
прописима из области заштите животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство здравља и
социјалне заштите, као и
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство здравља и
социјалне заштите, као и
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију или јединица локалне самоуправе

18.12.2018.
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Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе

130.

23.11 Производња равног стакла

Сви послови

131.

и обрада равног
23.12 Обликовање
стакла

Сви послови

132.

23.13 Производња шупљег стакла

Сви послови

133.

влакана од
23.14 Производња
стакла

Сви послови

134.

Производња и обрада осталог
23.19 стакла, укључујући техничке
производе од стакла

Сви послови

135.

ватросталних
23.20 Производња
производа

Сви послови

136.

плочица и под23.31 Производња
них плоча од керамике

Сви послови

137.

Производња опеке, цријепа и
23.32 осталих производа од печене
глине за грађевинарство

Сви послови

138.

Производња производа за
23.41 домаћинство и украсних
предмета од керамике

Сви послови

139.

санитарне опре23.42 Производња
ме од керамике

Сви послови

140.

Производња изолатора и
23.43 прибора од керамике за изолацију

Сви послови

141.

Производња осталих
23.44 техничких производа од керамике

Сви послови

142.

осталих про23.49 Производња
извода од керамике

Сви послови

143.

23.51 Производња цемента

Сви послови

144.

23.52 Производња креча и гипса

Сви послови

145.

производа од
23.61 Производња
бетона за грађевинарство

Сви послови

146.

производа од
23.62 Производња
гипса за грађевинарство

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

147.

готове бетонске
23.63 Производња
смјесе

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

148.

23.64 Производња малтера

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

149.

Производња влакнастих
23.65 зацементираних производа
(фиброцемента)

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

Не

-

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство здравља и
социјалне заштите, као и
Министарство за просторно
Да
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство
за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију

10
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150.

Производња осталих про23.69 извода од бетона, цемента и
гипса

Сви послови

151.

обликовање и обра23.70 Сјечење,
да камена

Сви послови

152.

брусних про23.91 Производња
извода

Сви послови

153.

Производња осталих про23.99 извода од неметалних минерала, д. н.

Сви послови

154.

Производња сировог гвожђа,
24.10 челика
и феролегура

Сви послови

155.

Производња цијеви, цријева,
24.20 отворених профила и припадајуће опреме од челика

Сви послови

156.

24.31 Хладно вучење шипки

Сви послови

157.

24.32 Хладно ваљање уских трака

Сви послови

158.

Хладно обликовање или са24.33 вијање
профила

Сви послови

159.

24.34 Хладно вучење жице

Сви послови

160.

племенитих
24.41 Производња
метала

Сви послови

161.

24.42 Производња алуминијума

Сви послови

162.

олова, цинка и
24.43 Производња
калаја

Сви послови

163.

24.44 Производња бакра

Сви послови

164.

осталих обоје24.45 Производња
них метала

Сви послови

165.

24.51 Ливење гвожђа

Сви послови

166.

24.52 Ливење челика

Сви послови

167.

24.53 Ливење лаких метала

Сви послови

168.

осталих обојених
24.54 Ливење
метала

Сви послови
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Не

18.12.2018.
-

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство здравља и
социјалне заштите, као и
Министарство за просторно
Да
уређење, грађевинарство и
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
Да
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
Да
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
Да
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
Да
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Министарство
за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

18.12.2018.
169.
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Производња металних кон25.11 струкција и њихових дијелова
врата и прозора
25.12 Производња
од метала
радијатора и
25.21 Производња
котлова за централно гријање
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Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

172.

Производња осталих цистер25.29 ни, резервоара и посуда од
метала

Искључује послове производње цистерни, резервоара
и посуда од метала
под притиском

Не

-

173.

Ковање, пресовање, штанцо25.50 вање и ваљање метала; металургија праха

Сви послови

170.
171.

174.

175.

176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе

Искључује послове обраде и припреме заварених
спојева и основног
Министарство за просторно
материјала у
Површинска
обрада
и
превлаДа, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
25.61 чење метала
изради, санацији области
заштите животне средине екологију или јединица локали ремонту енергетне самоуправе
ских постројења,
уређаја и санацији
и ремонту опреме
под притиском
Искључује браварско-заваривачке
радове при изградњи, монтажи, санацији и ремонту
енергетских поНе
25.62 Машинска обрада метала
стројења и уређаја
и монтажи, санацији и реконструкцији опреме под
притиском
25.71 Производња сјечива
Сви послови
Не
25.72 Производња брава и окова
Сви послови
Не
25.73 Производња алата
Сви послови
Не
челичних буради
25.91 Производња
Сви
послови
Не
и сличних посуда од челика
амбалаже од
25.92 Производња
Сви послови
Не
лаких метала
производа од
Сви послови
Не
25.93 Производња
жице, ланаца и опруга
Производња везаних елеме25.94 ната и вијчаних машинских
Сви послови
Не
производа
Производња осталих готових
25.99 производа
Сви послови
Не
од метала, д. н.
електронских
26.11 Производња
Сви послови
Не
компоненти
пуних електрон26.12 Производња
Сви послови
Не
ских плоча
рачунара и пери26.20 Производња
Сви послови
Не
ферне опреме
Производња
комуникационе
26.30 опреме
Сви послови
Не
електронских
26.40 Производња
Сви послови
Не
уређаја за широку потрошњу
Производња инструмената и
26.51 апарата за мјерење, испитиСви послови
Не
вање и навигацију
26.52 Производња сатова
Сви послови
Не
Производња оптичких ин26.70 струмената и фотографске
Сви послови
Не
опреме
магнетних и
26.80 Производња
Сви послови
Не
оптичких медија
електромотора,
27.11 Производња
Сви послови
Не
генератора и трансформатора
Производња уређаја за
Сви послови
Не
27.12 дистрибуцију и контролу
електричне енергије

12
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
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батерија и аку27.20 Производња
мулатора
каблова од оп27.31 Производња
тичких влакана
Производња осталих елек27.32 тронских и електричних
жица и каблова
Производња електроинстала27.33 ционог
материјала
Производња
електричне
27.40 опреме за расвјету
електричних
27.51 Производња
апарата за домаћинство
Производња неелектричних
27.52 апарата
за домаћинство
Производња
27.90 не опреме остале електрич-

Сви послови

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

204.

хидрауличних
28.12 Производња
погонских уређаја

Сви послови

206.

28.14

207.

28.15

208.

28.21

209.

28.22

210.

28.23

211.

28.24

212.

28.25

213.

28.29

214.

28.30

215.

28.41

216.

28.49

217.

28.91

218.

28.92

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Не

Производња мотора и турби28.11 на, осим мотора за авионе и
моторна возила

28.13

18.12.2018.

Сви послови

203.

205.
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Искључује
производњу
ваздушних и вакуумских пумпи,
и друПроизводња осталих пумпи и ваздушних
гих гасних комкомпресора
пресора и пумпи
за течности било
да су опремљене
или нису мјерним
уређајима
Искључује производњу славина
и вентила за индустрију, обухватаПроизводња осталих славина јући
регулационе
и вентила
вентиле и славине
за доток, и славина и вентила за
гријање
Производња лежајева, преносника, преносних и погонСви послови
ских елемената
Производња индустријских
Сви послови
пећи, ложишта и горионика
Производња уређаја за диСви послови
зање и преношење
Производња канцеларијских
машина и опреме (осим проСви послови
изводње рачунара и периферне опреме)
Производња ручних преносивих алата са сопственим
Сви послови
погоном
Производња расхладне и
вентилационе опреме, осим
Сви послови
оне за домаћинство
Производња осталих машина
Сви послови
за општу намјену, д. н.
Производња машина за
Сви послови
пољопривреду и шумарство
Производња машина за обраСви послови
ду метала
Производња осталих алатних
Сви послови
машина
Производња машина за метаСви послови
лургију
Производња машина за руднике, каменоломе и грађевиСви послови
нарство

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

Не

-

18.12.2018.
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223.

Производња машина за инду28.93 стрију хране, пића и дувана
Производња машина за ин28.94 дустрију текстила, одјеће и
коже
Производња
за инду28.95 стрију папирамашина
и картона
Производња машина за пла28.96 стичне
масе и гуму
Производња
машина
28.99 за специјалнуосталих
намјену, д. н

224.

29.10 Производња моторних возила

219.
220.
221.
222.

225.
226.
227.

Производња каросерија за
29.20 моторна возила; производња
приколица и полуприколица
Производња електричне и
29.31 електронске опреме за моторна возила
Производња осталих дије29.32 лова и прибора за моторна
возила
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13

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију

228.

бродова и пловних
30.11 Изградња
конструкција

Сви послови

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

229.

Сви послови

Не

-

Да, у складу са прописима из
области заштите животне средине

Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију

Да

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ

232.

чамаца за разоноду
30.12 Изградња
и спортских чамаца
Производња жељезничких
30.20 локомотива и шинских возила
Производња ваздухоплови васионских летјелица
30.30 них
и припадајућих превозних
средстава и опреме
30.91 Производња мотоцикала

Не

-

233.

бицикала и ин30.92 Производња
валидских колица

Не

-

234.

осталих саобра30.99 Производња
ћајних средстава, д. н.

Сви послови

Не

-

235.

Производња намјештаја за
31.01 пословне и продајне просторе

Сви послови

236.

кухињског на31.02 Производња
мјештаја

Сви послови

237.

31.03 Производња мадраца

Сви послови

238.

осталог на31.09 Производња
мјештаја

Сви послови

239.

накита и припа32.12 Производња
дајућих производа
бижутерије и
32.13 Производња
припадајућих производа
музичких ин32.20 Производња
струмената
32.30 Производња спортске опреме
32.40 Производња игара и играчака
32.91 Производња метли и четки
прерађивачка инду32.99 Остала
стрија, д. н.

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови
Сви послови
Сви послови

Не
Не
Не

-

Не

-

230.

231.

240.
241.
242.
243.
244.
245.

246.

Поправка готових производа
33.11 од
метала

247.

33.12 Поправка машина
Поправка електронске и оп33.13 тичке
опреме
33.14 Поправка електричне опреме

248.
249.

Сви послови
Искључиво сервисирање и замјена
авиона и авионских мотора
Сви послови
Искључује производњу инвалидских колица

Сви послови

Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе
Не
Министарство за просторно
Да, у складу са прописима из
уређење, грађевинарство и
области заштите животне средине екологију или јединица локалне самоуправе

Сви послови

Да, искључиво за поправку оружја
у складу са прописима из ове
области. Одобрење за поправку
оружја прибавља се прије регистрације.
Не

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Министарство унутрашњих
послова
-

14
250.
251.
252.
253.
254.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
Поправка и одржавање бро33.15 дова
и чамаца
Поправка и одржавање
33.16 авиона и васионских летјелица
Поправка и одржавање оста33.17 лих
саобраћајних средстава
33.19 Поправка остале опреме
индустријских
33.20 Инсталација
машина и опреме
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Сви послови

Не

-

Сви послови

Да

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Подручје D
ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Искључиво производња електричне енергије која не
захтијева закључивање уговора о
концесији. Овај
разред искључује
Производња
електричне
255. 35.11 енергије
произвођача код
Не
кога се обрачун
врши по принципу
нето мјерења, у
складу са прописима из области
обновљивих извора енергије.
Да, у складу са прописима из
Регулаторна комисија за енерДистрибуција
гасовитих
гоСви послови
256. 35.22 рива цјевоводима
области природног гаса
гетику Републике Српске
Да,
у
складу
са
прописима
из
Регулаторна
комисија за енер257. 35.23 Трговина гасом цјевоводима
Сви послови
области природног гаса
гетику Републике Српске
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
Производња
и
снабдијевање
258. 35.30 паром и климатизација
Сви послови
Да
екологију, у складу са прописима из области заштите
животне средине
Подручје Е
СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ; КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ДЈЕЛАТНОСТИ САНАЦИЈЕ (РЕМЕДИЈАЦИЈЕ) ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Министарство за просторно
Прикупљање
неопасног
259. 38.11 отпада
Сви послови
Да
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију

260.

38.12 Прикупљање опасног отпада

Сви послови

Да

261.

и одлагање неопасног
38.21 Обрада
отпада

Сви послови

Да

262.

и одлагање опасног
38.22 Обрада
отпада

Сви послови

Да

263.

38.31 Растављање олупина

Сви послови

Да

264.

(прерада) развр38.32 Рециклажа
станих материјала

Сви послови

Да

265.

Дјелатности санације (ремеживотне средине
39.00 дијације)
и остале услуге управљања
отпадом

Сви послови

Не

-

Не

-

Не

-

266.

Изградња стамбених и не41.20 стамбених
зграда

267.

цјевовода за течно42.21 Изградња
сти и гасове

Подручје F
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Искључиво извођење радова и
грађење објеката
који не захтијевају
грађевинску дозволу
Искључиво бушење и копање
извора воде и
изградња резервоара који не
захтијевају грађевинску дозволу

18.12.2018.
268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.
275.
276.
277.
278.

279.

280.

281.
282.
283.
284.
285.
286.

287.

288.
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Искључиво радови
који не захтијевају
Не
грађевинску дозволу
Искључиво извођење радова који
43.11 Уклањање објеката
не захтијевају
Не
грађевинску дозволу
Искључиво извођење припремних
радови на градирадова за објекте
43.12 Припремни
Не
лишту
и радови који не
захтијевају грађевинску дозволу
Искључиво при
извођењу радова
Не
43.21 Електроинсталациони радови и објеката који не
захтијевају грађевинску дозволу
Искључиво
при
Увођење инсталација воизвођењу радова
довода,
канализације,
гаса
43.22 и инсталација за гријање и
и објеката који не
Не
захтијевају грађеклиматизацију
винску дозволу
Искључиво при
радова
грађевински инстала- иизвођењу
43.29 Остали
објеката који не
Не
циони радови
захтијевају грађевинску дозволу
и штукатурни ра43.31 Фасадни
Сви послови
Не
дови
43.32 Уградња столарије
Сви послови
Не
Постављање
подних
и
зид43.33 них облога
Сви послови
Не
и стакларски
43.34 Фарбарски
Сви послови
Не
радови
завршни грађевински
43.39 Остали
Сви послови
Не
радови
Искључиво извођење радова и
кровних конструк43.91 Подизање
објеката који не
Не
ција и покривање кровова
захтијевају грађевинску дозволу
Искључиво извођење радова и
специјализоване
43.99 Остале
објеката који не
Не
грађевинске дјелатности, д. н. захтијевају
грађевинску дозволу
Подручје G
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
Трговина аутомобилима и
45.11 моторним возилима лаке
Сви послови
Не
категорије
осталим моторним
45.19 Трговина
Сви послови
Не
возилима
45.20 Одржавање и поправка моСви послови
Не
торних возила
Трговина на велико дијело45.31 вима и прибором за моторна
Сви послови
Не
возила
Трговина на мало дијелови45.32 ма и прибором за моторна
Сви послови
Не
возила
Трговина, одржавање и по45.40 правка мотоцикала, дијелова
Сви послови
Не
и прибора за мотоцикле
Посредовање у трговини
пољопривредним сирови46.11 нама, живим животињама,
Сви послови
Не
текстилним сировинама и
полупроизводима
Посредовање у трговини го46.12 ривима, рудама, металима и
Сви послови
Не
индустријским хемикалијама
Изградња осталих објеката
42.99 нискоградње,
д. н.

15

16
289.

290.

291.

292.
293.

294.

295.
296.
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Посредовање у трговини др46.13 веном грађом и грађевинским
материјалом
Посредовање у трговини
опремом за
46.14 машинама,
индустрију, бродовима и
авионима
Посредовање у трговини
робом за до46.15 намјештајем,
маћинство и робом од метала
и гвожђа
Посредовање у трговини
одјећом, крзном,
46.16 текстилом,
обућом и производима од
коже
Посредовање
у трговини
46.17 храном, пићима
и дуваном
Посредовање у трговини
за одређене
46.18 специјализованој
производе или групе осталих
производа
у трговини
46.19 Посредовање
разноврсним производима
Трговина на велико житари46.21 цама, сировим дуваном, сјемењем и храном за животиње

297.

Трговина на велико цвијећем
46.22 и
садницама (растињем)

298.

на велико живим
46.23 Трговина
животињама
Трговина на велико сировом,
46.24 недовршеном и довршеном
кожом
Трговина на велико воћем и
46.31 поврћем
Трговина на велико месом и
46.32 производима
од меса
Трговина на велико млијеком,
производима,
46.33 млијечним
јајима, јестивим уљима и
мастима

299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

46.34 Трговина на велико пићима
Трговина на велико шећером,
46.36 чоколадом и производима од
шећера
на велико кафом,
46.37 Трговина
чајем, какаом и зачинима
Трговина на велико осталом
46.38 храном обухватајући рибе,
љускаре и мекушце
Неспецијализована трговина
46.39 на велико храном, пићима и
дуваном
Трговина
на велико тексти46.41 лом
Трговина на велико одјећом
46.42 и
обућом
Трговина на велико електрич46.43 ним апаратима за домаћинство
Трговина на велико порцела46.44 ном, стакларијом и средствима за чишћење
Трговина на велико парфи46.45 меријским и козметичким
производима
Трговина на велико на46.47 мјештајем, теписима и опремом за расвјету
на велико сатовима
46.48 Трговина
и накитом
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Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да, искључиво за посредовање
у промету оружја и муниције, у
складу са прописима из ове области. Одобрење за посредовање у
промету оружја и муниције прибавља се прије регистрације.

Министарство унутрашњих
послова

Сви послови

Не

-

Да, за промет сјемена пољопривредног биља, у складу са прописима из ове области
Да, за промет садног материјала,
у складу са прописима из ове
области

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Да

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови
Сви послови

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

18.12.2018.
315.
316.
317.
318.
319.
320.

321.
322.
323.
324.

325.

326.
327.

328.
329.
330.
331.
332.

333.

334.
335.
336.

337.

338.

339.
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Трговина на велико осталом
46.49 робом за домаћинство
Трговина на велико рачуна46.51 рима, периферном опремом и
софтвером
Трговина на велико електрон46.52 ским и телекомуникационим
дијеловима и опремом
Трговина на велико пољопри46.61 вредним машинама, опремом
и прибором
Трговина на велико алатним
46.62 машинама
Трговина на велико машина46.63 ма за рударство и грађевинарство
Трговина на велико машиза индустрију текстила
46.64 нама
и машинама за шивање и
плетење
Трговина
велико на46.65 мјештајемна
за канцеларије
Трговина на велико осталим
46.66 канцеларијским машинама и
опремом
Трговина
на велико осталим
46.69
машинама и опремом
Трговина на велико чврстим,
46.71 течним и гасовитим горивима
и сличним производима
Трговина на велико металима
46.72 и
металним рудама
Трговина на велико дрветом,
46.73 грађевинским материјалом и
санитарном опремом
Трговина на велико робом од
46.74 метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање
Трговина на велико хе46.75 мијским
производима
Трговина
на велико осталим
46.76 полупроизводима
на велико отпадом
46.77 Трговина
и остацима
трговина
46.90 Неспецијализована
на велико
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама
47.11 претежно прехрамбеним
производима, пићима и дуванским производима
Остала трговина на мало у
47.19 неспецијализованим продавницама
Трговина на мало воћем и
47.21 поврћем у специјализованим
продавницама
Трговина на мало месом и
47.22 производима од меса у специјализованим продавницама
Трговина на мало рибом,
и мекушцима у
47.23 љускарима
специјализованим продавницама
Трговина на мало хљебом,
колачима, производима од
47.24 брашна и производима од
шећера у специјализованим
продавницама
Трговина на мало пићима у
47.25 специјализованим продавницама

116

17

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Искључиво трговина дрвеним
угљем, каменим
угљем, коксом и
дрветом за огрјев

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да

Министарство здравља и социјалне заштите

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-
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340.

Трговина на мало производи47.26 ма од дувана у специјализованим продавницама

341.

Остала трговина на мало
прехрамбеним производима у
47.29 специјализованим
продавницама

342.

343.

344.
345.
346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.
354.
355.
356.
357.

358.

359.

360.

116

18.12.2018.

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да, за стављање на тржиште хране
за посебне прехрамбене производе, додатке исхрани и храну обогаћену нутријентима, ако већ није
уписана у одговарајуће регистре

Министарство здравља и социјалне заштите

Искључиво тргоТрговина на мало моторним
вина мазивима и
47.30 горивима у специјализованим производима за
Не
продавницама
хлађење моторних
возила
Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама
47.41 и
Сви послови
Не
софтвером у специјализованим продавницама
Трговина на мало телекому47.42 никационом опремом у спеСви послови
Не
цијализованим продавницама
Трговина на мало аудио и
47.43 видео - опремом у специјалиСви послови
Не
зованим продавницама
Трговина на мало текстилом
47.51 у специјализованим проСви послови
Не
давницама
Трговина на мало робом од
метала, бојама и стаклом у
Сви послови
Не
47.52 специјализованим
продавницама
Трговина на мало теписима и
за под, зидним
47.53 простирачима
Сви послови
Не
и подним облогама у специјализованим продавницама
Трговина на мало електрич47.54 ним апаратима за домаћинСви послови
Не
ство у специјализованим
продавницама
Трговина на мало намјештајем, опремом за
47.59 расвјету и осталим произвоСви послови
Не
дима за домаћинство у специјализованим продавницама
Трговина на мало књигама у
47.61 специјализованим продавниСви послови
Не
цама
Трговина на мало новинама,
и писаћим прибором
47.62 папиром
Сви послови
Не
у специјализованим продавницама
Трговина на мало музичким и
47.63 видео записима у специјалиСви послови
Не
зованим продавницама
Трговина на мало спортском
47.64 опремом у специјализованим
Сви послови
Не
продавницама
Трговина на мало играма и
47.65 играчкама у специјализоваСви послови
Не
ним продавницама
Трговина на мало одјећом у
47.71 специјализованим продавниСви послови
Не
цама
Трговина на мало обућом и
47.72 робом од коже у специјализоСви послови
Не
ваним продавницама
Трговина на мало медицинДа, за специјализоване продавниробом и ортопедским
це које врше промет на мало у
Министарство здравља и со47.74 ском
Сви
послови
помагалима у специјализоваскладу са прописом којим се
цијалне заштите
ним продавницама
уређује апотекарска дјелатност
Трговина на мало козметичДа, за специјализоване продавнице које врше промет на мало у
Министарство здравља и со47.75 ким и тоалетним препараСви
послови
тима у специјализованим
складу са прописом којим се
цијалне заштите
продавницама
уређује апотекарска дјелатност
Трговина на мало цвијећем,
садницама, сјемењем, ђубриДа, за промет сјемена пољоприкућним љубимцима и
вредног биља, садног материјала и Министарство пољопривреде,
47.76 вом,
Сви
послови
храном за кућне љубимце у
ђубрива, у складу са прописима из
шумарства и водопривреде
специјализованим продавниових области
цама

18.12.2018.
361.

362.

363.
364.
365.
366.
367.
368.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Трговина на мало сатовима и
47.77 накитом у специјализованим
продавницама

Остала трговина на мало
47.78 новом робом у специјализованим продавницама

Трговина на мало половном
47.79 робом у специјализованим
продавницама
Трговина на мало храном,
47.81 пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
Трговина на мало текстилом,
47.82 одјећом и обућом на тезгама
и пијацама
Трговина на мало осталом
47.89 робом
на тезгама и пијацама
Трговина
на мало преко по47.91 ште или интернета
Остала трговина на мало
47.99 изван продавница, тезги и
пијаца

Сви послови

116

Не

Да, за промет оружја и муниције,
у складу са прописима из ове
области.
Прије регистрације прибавља
се одобрење за промет оружја и
муниције.
Искључује тргоПослије регистрације, а у року од
вину на мало
осам дана од дана достављања рјелож-уљем за до- шења о регистрацији, предузетник
маћинство и гасом је дужан обавијестити организау боцама
циону јединицу Министарства
унутрашњих послова према свом
сједишту.
Да, за промет експлозивних материја и пиротехничких средстава за
забаву 1. и 2. разреда, у складу са
прописима из ове области.

19
-

Министарство унутрашњих
послова

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Искључује директну продају
Не
лож-уља
Подручје H
САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ

-

Сви послови

Да

Сви послови

Да

371.

Градски и приградски копне49.31 ни
превоз путника
49.32 Такси превоз
копнени превоз
49.39 Остали
путника, д. н.

Сви послови

Да

372.

49.41 Друмски превоз робе

Сви послови

Да

373.

49.42 Услуге пресељења

Сви послови

Да

Министарство саобраћаја и
веза
Јединица локалне самоуправе
Министарство саобраћаја и
веза
Министарство саобраћаја и
веза
Министарство саобраћаја и
веза

374.

Сви послови

Не

-

375.

и приобални пре50.10 Поморски
воз путника
и приобални пре50.20 Поморски
воз робе

Сви послови

Не

-

376.

путника унутрашњим
50.30 Превоз
воденим путевима

Сви послови

Да

377.

робе унутрашњим
50.40 Превоз
воденим путевима

Сви послови

Да

378.

превоз
51.10 Ваздухопловни
путника

Сви послови

Да

379.

51.21 Ваздухопловни превоз робе

Сви послови

Да

Министарство саобраћаја и
веза или јединица локалне
самоуправе, у складу са прописима из области водног
саобраћаја
Министарство саобраћаја и
веза или јединица локалне
самоуправе, у складу са прописима из области водног
саобраћаја
Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ

Услужне дјелатности у коп52.21 неном
саобраћају

Искључиво услужне дјелатности на
путевима, мостовима, тунелима,
паркиралиштима
или јавним гаражама, паркиралиштима за бицикле, у складиштима за камп кућице
током зиме, вучу
возила и помоћ на
путевима

Не

-

369.
370.

380.
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381.

52.22 Услужне дјелатности у воденом саобраћају

Сви послови

Не

-

382.

52.24 Претовар терета

Сви послови

Да, искључиво за претовар терета
и пртљага на аеродромима

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ

383.

52.29

384.

55.10

385.

55.20

386.

55.30

387.

55.90

388.

56.10

389.

56.21

390.

56.29

391.

56.30

392.
393.
394.

58.19
58.21
58.29

395.

59.11

396.

59.12

397.

59.13

398.

59.20

399.

60.10

400.

60.20

401.

61.10

Искључиво послови авио-шпедиције
и аеродромских
Остале помоћне дјелатности
оператора у склаДирекција за цивилно ваздуДа
у превозу
ду са прописима
хопловство БиХ
којима се уређује
област ваздухопловства
Подручје I
ДЈЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ;
ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО
Министарство трговине и
Да, може отпочети са пословањем
туризма
након поднесеног захтјева за категоризацију угоститељског објекта
врсте хотел и мотел.
Хотели и сличан смјештај
Сви послови
Да, може отпочети са пословањем Јединица локалне самоуправе
након поднесеног захтјева за категоризацију угоститељског објекта
врсте апартман.
Да, може отпочети са пословањем
након поднесеног захтјева за катеОдмаралишта и остали
Сви послови
горизацију угоститељског објекта Јединица локалне самоуправе
смјештај за краћи одмор
врсте кућа за одмор и соба за
изнајмљивање
Да, може отпочети са пословањем
након поднесеног захтјева за кате- Јединица локалне самоуправе
Кампови и простори за камСви послови
горизацију угоститељског објекта
повање
врсте камп
Да, може отпочети са пословањем
након поднесеног захтјева за катеМинистарство трговине и
Остали смјештај
Сви послови
горизацију угоститељског објекта
туризма
врсте пансион
Дјелатности ресторана и
Сви послови
Не
услуге доставе хране
Дјелатности кетеринга
Сви послови
Не
Остале дјелатности припреме
и послуживања (доставе)
Сви послови
Не
хране
Дјелатности припреме и посСви послови
Не
луживања пића
Подручје Ј
ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
Остала издавачка дјелатност
Сви послови
Не
Издавање рачунарских игара
Сви послови
Не
Издавање осталог софтвера
Сви послови
Не
Производња филмова, виИскључује продео-филмова и телевизијског изводњу филмова
Не
програма
и видео-филмова
Искључује дјеДјелатности које слиједе
латности у вези
након производње филмова,
са производњом
Не
видео-филмова и телевифилмова и видеозијског програма
филмова
Искључује дјеДистрибуција филмова, вилатности у вези
део-филмова и телевизијског са дистрибуцијом
Не
програма
филмова и видеофилмова
Дјелатности снимања звучних записа и издавање музичСви послови
Не
ких записа
Емитовање радијског проРегулаторна агенција за комуСви послови
Да
грама
никације БиХ
Емитовање телевизијског
Регулаторна
агенција за комуСви послови
Да
програма
никације БиХ
Искључиво ако
се ова област обавља као пратећа
Дјелатности жичане телекоу оквиру области
Не
муникације
емитовања, у складу са прописима
којима су уређене
комуникације

18.12.2018.
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бежичне телеко61.20 Дјелатности
муникације

Искључиво ако
се ова дјелатност
обавља као пратећа у оквиру
области емитовања, у складу са
прописима којима
су уређене комуникације

Не

-

Дјелатности сателитске теле61.30 комуникације

Искључиво ако
се ова дјелатност
обавља као пратећа у оквиру
области емитовања, у складу са
прописима којима
су уређене комуникације

Не

-

404.

телекомуникационе
61.90 Остале
дјелатности

Искључиво послове чије обављање,
према прописима
којима су уређене
комуникације,
не захтијева одобрење Регулаторне
агенције за комуникације БиХ

Не

-

405.

62.01 Рачунарско програмирање

Сви послови

Не

-

406.

Дјелатности савјетовања о
62.02 рачунарима, тј. о рачунарским системима

Сви послови

Не

-

407.

рачунарском
62.03 Управљање
опремом и системом

Сви послови

Не

-

408.

Остале услужне дјелатности
62.09 које се односе на информационе технологије и рачунаре

Сви послови

Не

-

409.

Обрада података, хостинг и
63.11 припадајуће
дјелатности

Сви послови

Не

-

410.

63.12 Интернетски портали

Сви послови

Не

-

411.

информационе ус63.99 Остале
лужне дјелатности, д. н.

Сви послови

Не

-

402.

403.

Подручје К
ФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА
412.

Посредовање у пословима са
66.12 хартијама од вриједности и
робним уговорима

Искључиво дјелатност мјењачнице

Да

Министарство финансија

413.

Остале помоћне дјелатности
финансијским услугама,
66.19 уосим
осигурања и пензионих
фондова

Искључиво дјелатности савјетника
и посредника у
пословању хипотекама

Не

-

Искључује послове брокера

Да, у складу са прописима којима
се уређује посредовање у осигурању.
Дозвола за обављање дјелатности
заступања у осигурању прибавља
се прије регистрације.
Регистровање предузетника за
заступање у осигурању код Агенције, врши се послије регистрације код регистрационог органа.

Агенција за осигурање Републике Српске

414.

заступника и
66.22 Дјелатности
посредника у осигурању

Подручје L
ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА
415.

и продаја сопстве68.10 Куповина
них некретнина

Сви послови

Не

-

416.

Изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама
68.20 или некретнинама узетим у
закуп (лизинг)

Сви послови

Не

-

417.

68.31 Агенције за некретнине

Сви послови

Не

-

418.

Управљање некретнинама
68.32 уз наплату или на основу
уговора

Сви послови

Не

-

22
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419.

69.20

420.

70.21

421.

70.22

422.

71.12

423.

71.20

424.

72.19

425.

72.20

426.

73.11

427.

74.10

428.

74.20

429.

74.30

430.

74.90

431.

75.00

432.

77.11

433.

77.12
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Подручје М
СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Савез рачуновођа и ревизора
Да, уз захтјев за регистрацију
Републике Српске
доставља се лиценца сертификованог рачуноводственог техничара
или сертификованог рачуновође
за предузетника или будућег запосленог радника.
Рачуноводствене, књиговодЗа рачуноводствене дјелатности,
Министарство финансија
ствене и ревизорске дјелатно- Искључује дјелат- послије регистрације, предузетник
је дужан уписати се у регистар
сти; дјелатности савјетовања
ност ревизије
предузетника за пружање рачунокоје се односе на порез
водствених услуга.
За послове пореског савјетовања,
Министарство финансија
послије регистрације, предузетник
је дужан уписати се у регистар
предузетника који обављају дјелатност пореског савјетовања.
Односи с јавношћу и дјелатСви
послови
Не
ности саопштавања
Савјетовање које се односи
на пословање и остало упраСви послови
Не
вљање
Искључује дјелатности које се односе на просторно
планирање и
грађење објеката,
управљање водаРепубличка управе за геоИнжењерске дјелатности и
Да, за дјелатности геодетских
ма, израду проједетске и имовинско-правне
с њима повезано техничко
радова
ката
из
области
послове
савјетовање
рударства, геологије и енергетике,
геофизичка, геолошка и сеизмичка
истраживања и
мјерења
Искључиво дјелатност испитивања
Министарство унутрашњих
апарата за почетно
Техничко испитивање и
послова – Одјељење за
гашење
пожара
у
Да
анализа
експлозивне материје и послоскладу са пропиве заштите од пожара
сима из области
заштите од пожара
Остало истраживање и експериментални развој у природСви послови
Не
ним, техничким и технолошким наукама
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и
Сви послови
Не
хуманистичким наукама
Искључиво послови рекламирања из
ваздуха у складу
Агенције за рекламу и проДирекција за цивилно ваздуса прописима
Да
паганду
хопловство БиХ
којима се уређује
област ваздухопловства
Специјализоване дизајнерске
Сви послови
Не
дјелатности
Да, искључиво за снимање из
Дирекција за цивилно ваздуФотографске дјелатности
Сви послови
ваздуха
хопловство БиХ
Дјелатности преводилаца и
Сви послови
Не
тумача
Остале стручне, научне и
Сви послови
Не
техничке дјелатности, д. н.
Министарство пољопривреде,
Ветеринарске дјелатности
Сви послови
Да
шумарства и водопривреде
Подручје N
АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Изнајмљивање и давање у
закуп (лизинг) аутомобила и
Сви послови
Не
моторних возила лаке категорије
Изнајмљивање и давање у
Сви послови
Не
закуп (лизинг) камиона
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447.

Изнајмљивање и давање у
77.21 закуп (лизинг) опреме за
рекреацију и спорт
видео-трака и
77.22 Изнајмљивање
дискова
Изнајмљивање и давање у
(лизинг) осталих пред77.29 закуп
мета за личну употребу и
домаћинство
Изнајмљивање и давање у
77.31 закуп (лизинг) машина и
опреме за пољопривреду
Изнајмљивање и давање у
77.32 закуп (лизинг) машина и
опреме за грађевинарство
Изнајмљивање и давање
(лизинг) машина
77.33 уи закуп
опреме за канцеларије,
обухватајући рачунаре
Изнајмљивање и давање у
77.34 закуп (лизинг) саобраћајних
средстава за пловидбу
Изнајмљивање и давање у за77.35 куп (лизинг) ваздухопловних
саобраћајних средстава
Изнајмљивање и давање у
(лизинг) осталих ма77.39 закуп
шина, опреме и материјалних
добара, д. н.
Давање у закуп (лизинг) права на употребу интелектуалне
77.40 својине и сличних производа,
осим радова који су заштићени ауторским правима
Дјелатности агенција за запо78.10 шљавање
агенција за при78.20 Дјелатности
времено запошљавање
уступање људских
78.30 Остало
ресурса
путничких
79.11 Дјелатности
агенција

448.

79.12 Дјелатности тур-оператора

Сви послови

Да

Министарство трговине и
туризма
Министарство трговине и
туризма

449.

Остале резервацијске услуге
79.90 и
припадајуће дјелатности

Сви послови

Не

-

Министарство унутрашњих
послова

434.
435.
436.

437.
438.

439.

440.
441.

442.

443.

444.
445.
446.

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да

Министарство рада и борачкоинвалидске заштите

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Да

450.

80.30 Истражне дјелатности

Сви послови

Да, у складу са прописима из ове
области.
Овлашћење за детективске послове прибавља се прије регистрације.
Одобрење за детективске послове
прибавља се послије регистрације.

451.

Сви послови

Не

-

453.

Помоћне дјелатности упра81.10 вљања
зградама
81.21 Основно чишћење зграда
дјелатности чишћења
81.22 Остале
зграда и објеката

454.

81.29 Остале дјелатности чишћења

452.

455.
456.

457.

458.

Услужне дјелатности уре81.30 ђења и одржавања зелених
површина
Комбиноване канцеларијско82.11 административне услужне
дјелатности
Фото-копирање, припрема
и остале спе82.19 докумената
цијализоване канцеларијске
помоћне дјелатности
састанака и
82.30 Организација
пословних сајмова

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Искључује послове дезинфекције
и заштите од штеточина

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Искључује дјелатност организације
сајмова

Не

-

24
459.
460.
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82.92 Дјелатности паковања
пословне помоћне
82.99 Остале
услужне дјелатности, д. н.

462.

Образовање у области спорта
85.51 и
рекреације
Образовање у области кул85.52 туре

463.
464.

461.

465.

466.
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Сви послови

Не

-

Сви послови

Не

-

Подручје P
ОБРАЗОВАЊЕ
Да, за дјелатности из области
Сви послови
спорта

Министарство породице,
омладине и спорта

Сви послови

Не

85.53 Дјелатности возачких школа

Сви послови

Да, за ауто-школе и школе летења

85.59 Остало образовање, д. н.
Помоћне услужне дјелатно85.60 сти
у образовању

Сви послови

Не

Министарство просвјете и
културе
Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
-

Сви послови

Не

-

88.99

467.

90.01

468.

90.02

469.

90.03

470.

91.04

471.
472.

93.11
93.13

473.

93.21

474.

93.29

475.

95.11

476.

95.12

477.

95.21

478.

95.22

479.

95.23

480.

95.24

481.

95.25

482.

95.29

483.

96.01

484.

96.02

485.

96.04

486.

96.09

-

Подручје Q
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА
Искључиво дјелатност савјетоМинистарство здравља и соОстале дјелатности социјалвања, у складу са
Да
цијалне заштите
ног рада без смјештаја, д. н.
прописом којим се
уређује социјална
заштита
Подручје R
УМЈЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА
Извођачка умјетност
Сви послови
Не
Помоћне дјелатности у изСви
послови
Не
вођачкој умјетности
Умјетничко стваралаштво
Сви послови
Не
Дјелатности ботаничких и
зоолошких вртова и природСви послови
Не
них резервата
Рад спортских објеката
Сви послови
Не
Фитнес центри
Сви послови
Не
Дјелатности забавних и теСви
послови
Не
матских паркова
Да, за игре на рачунарима, видео- Републичка управа за игре на
срећу
аутоматима и другим апаратима
који се стављају у погон помоћу
новца или жетона, у складу са
прописима којим су уређене заОстале забавне и рекреативне
Сви
послови
бавне игре.
дјелатности
Да, за цивилно стрелиште, у скла- Министарство унутрашњих
ду са прописима из ове области.
послова
Одобрење за цивилно стрелиште
прибавља се прије регистрације.
Подручје S
ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Поправка рачунара и периСви послови
Не
ферне опреме
Поправка комуникационе
Сви послови
Не
опреме
Поправка електронских
Сви послови
Не
уређаја за широку потрошњу
Поправка апарата за домаћинство и опреме за кућу
Сви послови
Не
и башту
Поправка обуће и производа
Сви послови
Не
од коже
Поправка намјештаја и поСви послови
Не
кућства
Поправка сатова и накита
Сви послови
Не
Поправка осталих предмета
за личну употребу и доСви послови
Не
маћинство
Прање и хемијско чишћење
производа од текстила и
Сви послови
Не
крзна
Фризерски и други третмани
Сви послови
Не
за уљепшавање
Дјелатности за његу и одржаСви послови
Не
вање тијела
Остале личне услужне дјеСви послови
Не
латности, д. н.
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На основу члана 70ж. став 4. Закона о заштити ваздуха (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/11 и
46/17) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ЈЕДИНИЧНИМ НАКНАДАМА ЗА ЗАГАЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

I
Овом одлуком прописују се јединичне накнаде за поједине врсте моторних возила на основу којих се врши обрачун накнаде за загађивање животне средине за моторна
возила.
II
Накнада за загађивање животне средине за моторна возила плаћа се једном годишње приликом регистрације возила у складу са Законом о заштити ваздуха.
III
Јединична накнада (N0) за поједине врсте возила износи:
Ознака врсте возила
(категорија)
M1
M2, M3
N1, N2, N3
L1, L2
L3, L4, L5, L6, L7
RM

Износ јединичне накнаде (N0)
у КМ
5 КМ
10 КМ
15 КМ
2 КМ
3 КМ
8 КМ

IV
1) Накнада за загађивање животне средине за моторна
возила обрачунава се према изразу: N = N0 · Kk, у којем је:
- N - износ накнаде у KM,
- N0 - јединична накнада за поједину врсту возила,
- Kk - корективни коефицијент у зависности од врсте
мотора и погонског горива, радног обима мотора и емисијског разреда возила.
2) Корективни коефицијент (Kk) за свако поједино возило одређује се и израчунава према изразу: Kk = K1 · K2 ·
K3, у којем је:
- K1 - корективни коефицијент у зависности од врсте
мотора и погонског горива,
- K2 - корективни коефицијент у зависности од радног
обима мотора,
- K3 - корективни коефицијент који се односи на емисијски разред возила (у зависности од технолошке генерације
мотора).
V
1) Корективни коефицијент (K1) у зависности од врсте
мотора и погонског горива износи за:
- ото мотор двотактни (моторни бензин, плин) .......... 2,0,
- ото мотор четвoротактни (моторни бензин, плин) .. 1,0,
- ротацијски мотор (моторни бензин, плин) ............... 1,5,
- дизел-мотор (дизелско гориво, био-дизел) ............... 1,0,
- електромотор (електрична струја)............................. 0,2,
- хибридни погон (моторни бензин, плин или
дизелско гориво са електричном струјом)................ 0,7,
- мотор на погон алтернативним горивима
(водоник, био-алкохол) ............................................... 0,2.
2) За возила која користе гориво или су опремљена врстом мотора која није наведена у подтачки 1) ове тачке корективни коефицијент K1 износи 1,00.
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VI
1) Корективни коефицијент (K2) у зависности од радног
обима мотора износи за:
- мотор радног обима мањег од 50 cm³ ......................... 0,80,
- мотор радног обима од 51 cm³ до 250 cm³ .................. 0,85,
- мотор радног обима од 251 cm³ до 750 cm³ ................ 0,90,
- мотор радног обима од 751 cm³ до 1400 cm³ .............. 0,95,
- мотор радног обима од 1401 cm³ до 2000 cm³ ............ 1,00,
- мотор радног обима од 2001 cm³ до 4000 cm³ ............ 1,20,
- мотор радног обима од 4001 cm³ до 8000 cm³ ............ 1,40,
- мотор радног обима од 8001 cm³ до 12.000 cm³ ......... 1,60,
- мотор радног обима од 12.001 cm³ до 16.000 cm³ ...... 1,80,
- за мотор радног обима већег од 16.001 cm³................ 2,00.
2) Корективни коефицијент (K2) за возила покретана
електромотором, хибридним погоном или алтернативним
погонским горивима износи 1,00.
VII
Корективни коефицијент (K3) који се односи на емисијски разред возила износи за:
- euro 1 ................................................................................ 2,0,
- euro 2 ................................................................................ 1,7,
- euro 3 ................................................................................ 1,5,
- euro 4 ................................................................................ 1,2,
- euro 5, euro 6 или виши емисијски разред .................... 1,0.
2) За возила која немају емисијски разред из подтачке
1) ове тачке или возила за која не постоји податак о емисијском разреду корективни коефицијент К3 износи 2,0.
3) За олдтајмер возила не плаћа се накнада из тачке II
ове одлуке.
VIII
Обрачун накнаде за загађивање животне средине за моторна возила врши се на основу података о возилу и обвезнику плаћања уписаним у исправе возила, које се издају у складу
са посебним прописом којим се уређује регистрација возила.
IХ
Ова одлука објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2019. године.
Број: 04/1-012-2-3186/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2214
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА
ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА

I
Овом одлуком одобрава се исплата новчаних средстава у износу до 335.652,00 КМ ради реализације Пројекта
“Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици
Српској”. Средства су намијењена испуњавању кредитне
обавезе плаћања ПДВ-а.
II
Одобрени износ из тачке I ове одлуке биће исплаћиван
у складу са доспијећем мјесечних привремених ситуација
за плаћање.
III
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се на терет
средстава са посебних рачуна од приватизације државног
капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв. escrow
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рачун) и дозначиће се према доспјелој фактури, према инструкцији Министарства финансија - Тима за управљање
пројектима водоводне и канализационе инфраструктуре
Републике Српске.
IV
Поврат средстава по основу ПДВ-а по рјешењу Управе
за индиректно опорезивање извршиће се на рачун од приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше
СФРЈ (тзв. escrow рачун), отворен код Нова банка а.д. Бања
Лука, број 555-000-00063568-16.
V
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија.
VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3191/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2215
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета за
2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
114/17 и 45/18) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
УТРОШКА СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне
заштите Републике Српске (организациони код 1344) на
План утрошка средстава за период од 1.1. до 30.11.2018. године на позицији 415200 - остали текући грантови у земљи
у износу од 100.000,00 КМ.
II
Одобрена средства из тачке I ове oдлуке дозначиће се
Јавној здравственој установи Дом здравља “Др Јован Рашковић” Мркоњић Град за унапређење рада гинеколошке и
педијатријске амбуланте.
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18.12.2018.

(организациони код 2061) за период од 1.1.2018. године до
30.11.2018. године на позицији:
- 511200 - издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу од
124.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3214/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2217
На основу члана 24. став 3. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 117/11, 63/14
и 90/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на 208. сједници, одржаној
13.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I
Овом одлуком даје се сагласност Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
(у даљем тексту: Фонд) да, у складу са расположивим средствима, у укупном износу од 100.000,00 (стотину хиљада
и 00/100) КМ, финансијски подржи/кофинансира Пројекат
“Покретање финансирања животне средине у сврху нискокарбонског урбаног развоја” у реализацији Развојног програма Уједињених нација - UNDP.
II
Средства из тачке I ове одлуке Фонд ће обезбиједити у
складу са Планом рада и Финансијским планом Фонда за
2018. годину.
III
Додјела средстава из тачке I ове одлуке извршиће се у
складу са општим актима Фонда.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

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

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

Број: 04/1-012-2-3225/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

Број: 04/1-012-2-3219/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

2218

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2216
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”,
број 114/17), Влада Републике Српске, на 207. сједници,
одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

На основу чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), а у складу са Одлуком о износу гаранција које може издати Република Српска
у 2018. години (“Службени гласник Републике Српске”,
број 19/18) и Уредбом о поступку издавања гаранција Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
21/18), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
УТРОШКА СРЕДСТАВА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ЈЗУ
БОЛНИЦА “ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ” ПРИЈЕДОР

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Фонду
за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

I
Овом одлуком даје се сагласност за издавање гаранције
Републике Српске за кредитно задужење ЈЗУ Болница “Др

18.12.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Младен Стојановић” Приједор код пословне банке у износу
од 3.500.000 КМ.
II
1) Република Српска, као давалац гаранције, безусловно гарантује правовремено плаћање свих обавеза према
уговору који ће се закључити између ЈЗУ Болница “Др
Младен Стојановић” Приједор и изабране пословне банке:
“UniCredit Bank” а. д. Бања Лука.
2) Уговор о кредитном задужењу закључиће се под сљедећим условима:
- износ кредита: 3.500.000 КМ,
- период отплате: десет година (120 мјесеци),
- грејс период: једна година (12 мјесеци) укључен је у
период отплате кредита,
- каматна стопа: фиксна од 4,65%.
III
Намјена кредитног задужења је измирење пренесених
обавеза за порезе и доприносе, измирење пренесених обавеза према добављачима и набавка магнетне резонанце.
IV
Дужник и корисник по кредиту је ЈЗУ Болница “Др
Младен Стојановић” Приједор.
V
У случају доспјелог и неплаћеног ануитета од ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор према пословној
банци, Република Српска ће из буџета Републике Српске
извршити плаћање свих доспјелих и неплаћених ануитета.
VI
Све активности у вези са набавком и употребом кредита реализоваће ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић”
Приједор.
VII
Овлашћују се министар финансија и министар здравља
и социјалне заштите да потпишу:
- Гаранцију Републике Српске за кредитно задужење
ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор,
- Уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Републике Српске, Министарства финансија,
Министарства здравља и социјалне заштите и ЈЗУ Болница
“Др Младен Стојановић” Приједор.
VIII
За спровођење ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство здравља и социјалне заштите и
ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор.

116

27

но предузеће а.д. Требиње, на 207. сједници, одржаној
6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА МХ ЕРС МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ АД ТРЕБИЊЕ
О ДОДЈЕЛИ ДОНАЦИЈЕ ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ
ТРЕБИЊЕ ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕМ НЕРЕАЛИЗОВАНЕ
ДОНАЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ДОНАЦИЈЕ ЗА
2017. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора МХ
ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње о додјели донације
Фонду солидарности Требиње преусмјеравањем нереализоване донације из Буџета за донације за 2017. годину, број:
НО-XLII-11-1/18, од 26.11.2018. године.
II
За реализацију ове одлуке задужује се Управа МХ ЕРС
Матично предузеће а.д. Требиње.
I II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се
у Књигу одлука Матичног предузећа, доставља се Матичном предузећу, објавиће се у “Службеном билтену Електропривреде Републике Српске” и у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3200/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Скупштине,
Сребренка Голић, с.р.

2220
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и чланом
28. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и
57/16), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

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

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Пореској управи Републике Српске.

Број: 04/1-012-2-3189/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

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

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2219
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и
78/11), члана 5. Закона о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици
Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број
25/03), члана 30. став 1. тачка 18. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње и сагласно Упутству о обавезујућим процедурама за додјелу донација у МХ ЕРС
Матично предузећe а.д. Требиње, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ ЕРС Матич-

Број: 04/1-012-2-3190/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2221
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 19. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16), Влада Републике Српске, на 208. сједници, одржаној 13.12.2018. године, д о н о с и
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНУ СТАТУТА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК “ДРИНА”
СРЕБРЕНИЦА

I
Даје се сагласност на Измјену Статута Јавне установе
Национални парк “Дрина” Сребреница, број: 14-12/18, од
11.12.2018. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3187/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2222
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња приступног пута у I куљанској улици у Бањалуци, па се у ту сврху
може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- к.ч. број: 701/33 “Доња раван”, некатегорисани пут, у
површини 684 м², уписана у Л.н. број: 1394 КО Куљани, као
својина Савића Вељка Желимира са 1/1 дијела.
II
Корисник експропријације је Град Бања Лука.
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 објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3195/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2223
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса реализација пројекта изградње градске саобраћајнице (Дечанска улица) и
припадајуће комуналне инфраструктуре на основу регулационих планова “Центар II”, “Центар III” и “Врањеш” на
подручју општине Источно Ново Сарајево, па се у ту сврху
може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
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- к.ч. број: 2716/673, земљиште уз привредни објекат, у
површини 4214 м², уписана у Лист непокретности број: 2
КО Лукавица, на име АД “Фамос” д.о.о. Источно Сарајево
са дијелом 1/1;
- к.ч. број: 2716/672, пашњак 2. класе, у површини 89
м², уписана у Лист непокретности број: 2 КО Лукавица
на име АД “Фамос” д.о.о. Источно Сарајево са дијелом
1/1;
- к.ч. број: 2716/670, земљиште уз привредни објекат,
у површини 1136 м², уписана у Лист непокретности број:
4 КО Лукавица на име “Мофас” д.о.о. Источно Сарајево са
дијелом 1/1;
- к.ч. број: 2716/674, земљиште уз привредни објекат,
у површини 246 м², уписана у Лист непокретности број:
2 на име АД “Фамос” д.о.о. Источно Сарајево са дијелом
1/1;
- к.ч. број: 2716/751, земљиште уз привредни објекат,
у површини 2661 м², и градилиште, у површини 632 м²,
уписана у Лист непокретности број: 2 на име АД “Фамос”
д.о.о. Источно Сарајево са дијелом 1/1;
- к.ч. број: 2716/718, пашњак 2. класе, у површини 1248
м², уписана у Лист непокретности број: 2 на име АД “Фамос” д.о.о. Источно Сарајево са дијелом 1/1.
II
Корисник експропријације је Општина Источно Ново
Сарајево.
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 објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3194/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2224
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња саобраћајнице између улица Новосадска и Врањачки пут у Модричи, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- дио к.ч. број: 809, кућа и зграда, површине 139
м², воћњак 3. класе, површине 226 м², и двориште површине 500 м², уписане у П.л. број: 4706 КО Модрича,
посјед Сарвана (Авде) Сенада из Модриче са дијелом
1/1, а што по старом премјеру одговара дио к.ч. број:
2/191, I кућиште II зграда на к.ч. број: 2/191, двориште,
површине 865 м², власништво Сарвана (Авде) Сенада из
Модриче са дијелом 1/1, уписане у зк. ул. број: 5774 КО
Модрича.
II
Корисник експропријације је Општина Модрича.
III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

18.12.2018.
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IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3193/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2225
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
У Одлуци о утврђивању општег интереса, број: 04/1012-2-648/16, од 24.3.2016. године (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 27/16, 40/16, 64/16, 83/16, 111/16,
22/17, 39/17, 56/17, 77/17, 29/18 и 53/18), у тачки I додају се
нове алинеје, које гласе:
- к.ч. број: 712, зв. Осоје, неплодна земљишта, површине
4862 м², уписана у П.л. број: 116 к.о. Рашковци, у супосједу: Богданић Стојке Миланка, р. Јеринић, са 1/12 дијела,
Јеринић Раде Нада са 6/12 дијела, Јеринић Саве Даница, р.
Јосић са 1/12 дијела, Јеринић Стојке Мирко са 1/12 дијела,
Лукић Стојке Веселинка, р. Јеринић, са 1/12 дијела, Мићић
Стојке Мирјана, р. Јеринић, са 1/12 дијела, Радић Стојко
Весна, р. Јеринић, са 1/12 дијела, а којој по старом премјеру
одговара парцела означена као к.ч. број: 159/71, зв. “Осоје”,
непл. земљиште, површине 4862 м², уписана у зк. ул. број:
194 к.о. СП Рашковци, у сусвојини: Грујић р. Јеринић Милка са 1/5 дијела, Кесер, р. Јеринић (Мико) Тривуна, са 1/5
дијела, Иличић, р. Јеринић, Митра са 3/80 дијела, Јеринић
Љепосава, ж. Станка, са 1/20 дијела, Чикојевић, р. Јеринић,
Милка са 1/40 дијела, Јеринић (Станко) Ангелина са 1/40
дијела, Јеринић (Станко) Саво са 1/40 дијела, Јеринић (Василије) Раде са 13/240 дијела, Чикојевић, р. Јеринић, Зорка,
ж. Душана, са 13/240 дијела, Јеринић (Станко) Татомир са
1/20 дијела, Јеринић (Љубо) Станко са 1/60 дијела, Јеринић
(Љубо) Миле са 1/120 дијела, Јеринић, р. Вујичић (Раде)
Јека, са 1/20 дијела, Јеринић (Недељко) Миланко са 1/20
дијела, Јеринић (Недељко) Миломир са 1/20 дијела, Јеринић (Будимир) Далибор са 1/20 дијела, Јеринић, р. Јосић
(Саво) Даница, са 13/1440 дијела, Јеринић (Стојко) Мирко
са 13/1440 дијела, Мићић р. Јеринић (Стојко) Мирјана са
13/1440 дијела, Богданић, р. Јеринић (Стојко) Миланка, са
13/1440 дијела, Лукић, р. Јеринић (Стојко) Веселинка, са
13/1440 дијела, Радић р. Јеринић (Стојко) Весна са 13/1440
дијела;
- к.ч. број: 713, зв. Осоје, шума 6. класе, површине 2378
м², уписана у П.л. број: 92 к.о. Рашковци, у супосједу: Гаврић Саве Стана са 1/15 дијела, Јеринић Саве Мира са 1/15
дијела, Јеринић Станка Љубо са 5/15 дијела, Јеринић Станка Татомир са 5/15 дијела, Јерић Стеве Зорка, р. Шљивић,
са 1/15 дијела, Ковачевић Саве Војиславка, р. Јеринић, са
1/15 дијела, Радуловић Саве Радојка, р. Јеринић, са 1/15
дијела, а којој по старом премјеру одговара парцела к.ч.
број: 159/88, зв. “шума Осоје”, шума, површине 2378 м²,
уписана у зк. ул. број: 194 к.о. СП Рашковци, у сусвојини:
Грујић, р. Јеринић, Милка са 1/5 дијела, Кесер, р. Јеринић
(Мико) Тривуна, са 1/5 дијела, Иличић, р. Јеринић, Митра
са 3/80 дијела, Јеринић Љепосава, ж. Станка, са 1/20 дијела, Чикојевић, р. Јеринић, Милка са 1/40 дијела, Јеринић
(Станко) Ангелина са 1/40 дијела, Јеринић (Станко) Саво
са 1/40 дијела, Јеринић (Василије) Раде са 13/240 дијела,
Чикојевић, р. Јеринић, Зорка, ж. Душана, са 13/240 дијела,
Јеринић (Станко) Татомир са 1/20 дијела, Јеринић (Љубо)
Станко са 1/60 дијела, Јеринић (Љубо) Миле са 1/120 дијела, Јеринић р. Вујичић (Раде) Јека са 1/20 дијела, Јеринић
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(Недељко) Миланко са 1/20 дијела, Јеринић (Недељко) Миломир са 1/20 дијела, Јеринић (Будимир) Далибор са 1/20
дијела, Јеринић р. Јосић (Саво) Даница са 13/1440 дијела,
Јеринић (Стојко) Мирко са 13/1440 дијела, Мићић, р. Јеринић (Стојко) Мирјана, са 13/1440 дијела, Богданић, р. Јеринић (Стојко) Миланка, са 13/1440 дијела, Лукић, р. Јеринић
(Стојко) Веселинка, са 13/1440 дијела, Радић р. Јеринић
(Стојко) Весна са 13/1440 дијела;
- к.ч. број: 717, зв. Осоје, шума 5. класе, површине 3744
м² и шума 4. класе, површине 3362 м², уписана у П.л. број:
107 к.о. Рашковци, у супосједу: Јеринић Будимира Далибор
са ¼ дијела, Јеринић Недељка Миланко са ¼ дијела, Јеринић Недељка Миломир са ¼ дијела и Јеринић Раде Јека р.
Вујичић са ¼ дијела, а којој по старом премјеру одговара
парцела к.ч. бр. 159/47, зв. “Осоје”, шума 4. класе површине
3362 м² и шума 5. класе површине 3744 м², уписана у зк. ул.
број: 194 к.о. СП Рашковци, у сусвојини: Грујић р. Јеринић
Милка са 1/5 дијела, Кесер р. Јеринић (Мико) Тривуна са
1/5 дијела, Иличић р. Јеринић Митра са 3/80 дијела, Јеринић
Љепосава ж. Станка са 1/20 дијела, Чикојевић р. Јеринић
Милка са 1/40 дијела, Јеринић (Станко) Ангелина са 1/40
дијела, Јеринић (Станко) Саво са 1/40 дијела, Јеринић (Василије) Раде са 13/240 дијела, Чикојевић р. Јеринић Зорка
ж. Душана са 13/240 дијела, Јеринић (Станко) Татомир са
1/20 дијела, Јеринић (Љубо) Станко са 1/60 дијела, Јеринић
(Љубо) Миле са 1/120 дијела, Јеринић р. Вујичић (Раде) Јека
са 1/20 дијела, Јеринић (Недељко) Миланко са 1/20 дијела,
Јеринић (Недељко) Миломир са 1/20 дијела, Јеринић (Будимир) Далибор са 1/20 дијела, Јеринић р. Јосић (Саво) Даница са 13/1440 дијела, Јеринић (Стојко) Мирко са 13/1440
дијела, Мићић р. Јеринић (Стојко) Мирјана са 13/1440 дијела, Богданић р. Јеринић (Стојко) Миланка са 13/1440 дијела,
Лукић р. Јеринић (Стојко) Веселинка са 13/1440 дијела, Радић р. Јеринић (Стојко) Весна са 13/1440 дијела;
- к.ч. бр. 719/1, зв. Осоје, шума 5. класе, површине 4727
м², уписана у П.л. број: 576 к.о. Рашковци, у посједу: Јеринић Ненада Саша са 1/1 дијела, а којој по старом премјеру
одговара парцела к.ч. број 159/21, зв. “Осоје”, шума 5. класе, површине 4727 м², уписана у зк. ул. број: 195 к.о. СП
Рашковци у сусвојини: Јеринић (Теодор) Јефто са 1/3 дијела, Ковачевић, р. Јеринић (Душан) Даница, са 1/15 дијела,
Радић, р. Јеринић (Душан) Марица, са 1/15 дијела, Игњатовић, р. Јеринић (Душан) Војна, са 1/15 дијела, Јеринић
(Јаков) Вељко са 351/3042 дијела, Јеринић (Јаков) Миле са
351/3042 дијела, Даниловић р. Јеринић (Јаков) Радојка са
4/39 дијела, Јеринић (Ненад) Саша са 1/30 дијела, Волф, р.
Јеринић (Ненад) Снежана, са 1/30 дијела, Тодорић (Миливоје) Миломир са 1/15 дијела;
- к.ч. бр. 720, зв. Осоје, шума 5. класе, површине 7206
м², уписана у П.л. број: 14 к.о. Рашковци, у супосједу: Даниловић Јакова Радојка са 4/15 дијела, Јеринић Јакова Миле
са 4/15 дијела, Јеринић Јакова Вељко са 4/15 дијела, Јеринић Теодора Аница са 3/15 дијела, а којој по старом премјеру одговара парцела к.ч. број: 159/53, зв. “Осоје”, шума 5.
класе, површине 7206 м², уписана у зк. ул. број: 195 к.о. СП
Рашковци у сусвојини: Јеринић (Теодор) Јефто са 1/3 дијела, Ковачевић, р. Јеринић (Душан) Даница, са 1/15 дијела,
Радић, р. Јеринић (Душан) Марица, са 1/15 дијела, Игњатовић р. Јеринић (Душан) Војна, са 1/15 дијела, Јеринић
(Јаков) Вељко са 351/3042 дијела, Јеринић (Јаков) Миле са
351/3042 дијела, Даниловић, р. Јеринић (Јаков) Радојка, са
4/39 дијела, Јеринић (Ненад) Саша са 1/30 дијела, Волф, р.
Јеринић (Ненад) Снежана, са 1/30 дијела, Тодорић (Миливоје) Миломир са 1/15 дијела.
II
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3188/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.
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2226
На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 6. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 208. сједници,
одржаној 13.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

I
Влада Републике Српске преноси право својине на непокретностима означеним као к.ч. број: 2001/13, ријека,
Широка ријека, површине 26 m², уписана у Л.н. број: 250,
КО Буџак, и к.ч. број: 2001/14, ријека, Широка ријека, површине 4 м², уписана у Л.н. број: 250, КО Буџак, град Бања
Лука.
II
Право својине на непокретностима из тачке I ове одлуке преноси се на Град Бањалуку без накнаде, у сврху спровођења Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић.
III
Међусобна права и обавезе о преносу права својине на
непокретностима из тачке I ове одлуке између Владе Републике Српске и Града Бањалуке регулисаће се уговором,
који ће у име Владе Републике Српске потписати министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка
управа за геодетске и имовинско-правне послове - Подручна јединица Бања Лука и Град Бања Лука.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске “.
Број: 04/1-012-2-3221/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2227
На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 6. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници,
одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

I
Влада Републике Српске преноси право својине на непокретности по катастарској евиденцији означеној као к.п.
број: 1125/2, “Трепетљикове долине”, пашњак 4. класе, површине 400 м², уписана у Л.н. број: 107/2, к.о. Симијова,
општина Билећа, уписана на Републику Српску и Општину
Билећа као право заједничке својине у дијелу.
II
Право својине Републике Српске на непокретности из
тачке I ове одлуке преноси се на Општину Билећа без накнаде, а за потребе изградње вјерског објекта.
III
Међусобна права и обавезе о преносу права својине на
непокретности из тачке I ове одлуке између Владе Републике Српске и Општине Билећа регулисаће се уговором,
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који ће у име Владе Републике Српске потписати министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранилаштво Републике Српске - Сједиште замјеника Требиње, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
- Подручна јединица Билећа и Општина Билећа.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3213/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2228
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници,
одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над Информационим
системом за интероперабилност са Републичке управе за
инспекцијске послове, који је као Јединица за имплементацију пројекта набавила у склопу пројекта Свјетске банке
“Унапређење инвестиционог окружења и институционално
јачање - ICIS”, на Генерални секретаријат Владе Републике
Српске.
II
Укупна књиговодствена вриједност наведеног Информационог система за интероперабилност на основу уговора
са добављачем износи 389.894,95 КМ.
III
Право власништва преноси се без ограничења и без
накнаде.
IV
За извршење ове одлуке задужују се Републичкa управа
за инспекцијске послове и Генерални секретаријат Владе
Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3209/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2229
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 208. сједници, одржаној 13.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над моторним возилом:
- “dacia”, број шасије UU1LSDAAH34796486, број мотора UB521226, произведена 2005. године, са Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Јавно
комунално предузеће “Еко-чистоћа” д.о.о. Вукосавље.

18.12.2018.
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II
Право власништва над моторним возилом из тачке I ове
одлуке преноси се без накнаде.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавно комунално предузеће “Еко-чистоћа” д.о.о. Вукосавље.
IV
Сагласно овој одлуци, примопредаја возила из тачке I
ове одлуке између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавног комуналног предузећа “Екочистоћа” д.о.о. Вукосавље извршиће се у року од осам дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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- к.ч. број: 722/1 Војни полигон, земљиште уз објекат
Министарства, површине 201675 м²;
- к.ч. број: 722/40 Војни полигон, земљиште уз објекат
Министарства, површине 2322 м²;
- к.ч. број: 722/41 Војни полигон, земљиште уз објекат
Министарства, површине 2888 м² и
- к.ч. број: 722/42 Војни полигон, земљиште уз објекат
Министарства, површине 2347 м², са правом својине Републике Српске, Владе Републике Српске са дијелом 1/1, а
које ће служити за потребе Министарства унутрашњих послова.
II
Право коришћења на непокретностима из тачке I ове
одлуке преноси се на Министарство унутрашњих послова
без накнаде.

2230

III
Правобранилаштво Републике Српске - Сједиште замјеника Бањалука дало је Мишљење број: М-229/18, од
10.10.2018.године, да нема формалноправних сметњи за
доношење предметне одлуке и да се ово право не може уписати у јавним евиденцијама у складу са Законом о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
124/08, 95/11 и 60/15).

На основу члана 3. став 2) и члана 43. став 3) Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници,
одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

IV
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
унутрашњих послова Републике Српске.

ОД Л У КУ

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

Број: 04/1-012-2-3222/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА ПОКРЕТНОЈ
ВОЈНОЈ ИМОВИНИ

I
Овом одлуком преноси се право власништва на покретној војној имовини - деветнаест контејнера за смјештај
људства и једним санитарним контејнером, који се налазе
у Касарни “Козара” у Бањалуци, са Републике Српске на
Град Бањалуку.
II
Право власништва на покретној војној имовини из тачке I ове одлуке преноси се без накнаде и ограничења.
III
За реализацију Одлуке задужују се Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме и Град Бањалука.
IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3215/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2231
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници,
одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА

I
Република Српска, Влада Републике Српске преноси
на Министарство унутрашњих послова право коришћења
на свим непокретностима уписаним у Лист непокретности
број: 96/7 к.о. Куљани:

Број: 04/1-012-2-3212/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2232
На основу члана 24. став 2. Закона о концесијама
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и
16/18) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној
6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

I
Поништава се поступак додјеле концесије за изградњу
и коришћење соларне електране на подручју општине Љубиње.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3207/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2233
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 8. став 3. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и
села (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/02 и
106/09), Влада Републике Српске, на 208. сједници, одржаној 13.12.2018. године, д о н о с и

32

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА ЗА 2018. ГОДИНУ
(“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 19/18 и 50/18)

I
Усваја се Измјена Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2018. годину у
структури, у оквиру укупног износа од 71.000.000,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се за:
1) подршку текућој производњи - 56.201.900,00 КМ,
2) подршку дугорочном развоју - 10.337.000,00 КМ и
3) системске мјере - 4.461.100,00 КМ.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3220/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2234
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА

I
У Одлуци о утврђивању општег интереса, број: 04/1012-2-876/18, од 5.4.2018. године (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 36/18 и 60/18), у тачки I додаје се
нова алинеја, која гласи:
- к.ч. број: 874/7, Бара, у нарави њива 3. класе, у пов.
од 159 м², уписана у Л.н. број: 615 КО Чесма 2, као својина:
Савић (Илије) Драгица са 1/1 дијела.
II
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3192/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2235
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08), Влада Републике Српске, на 208. сједници,
одржаној 13.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ У ФУНКЦИЈУ
ИМОВИНЕ (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 47/11 и 44/16)

I
У Одлуци о стављању у функцију имовине (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 47/11 и 44/16) у тачки
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I послије ријечи: “уписана у П.л. број: 318/8 КО Зворник”
додају се ријечи: “и имовина означена по новом операту
као парцела број: 7307/3 - Готови производи, привредна
зграда, површине 1045 m², и Готови производи, економско
двориште, површине 173 m², уписана у П.л. број: 318/9 КО
Зворник - стари број парцеле: 3264/9, уписане у ЗК уложак
број: 324 КО СП Зворник”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3229/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2236
На основу члана 6. став 6. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и
92/09), а у вези са чланом 67. став 3. Закона о концесијама
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18),
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада
Републике Српске, на 208. сједници, одржаној 13.12.2018.
године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ГИПСА
НА ЛЕЖИШТУ “ПЕТКОВАЦ” КОД НОВОГ ГРАДА

1. Привредном друштву “Јапра” а.д. Нови Град (у даљем
тексту: Концесионар) додјељује се концесија за експлоатацију гипса на лежишту “Петковац” код Новог Града.
2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на
период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.
3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења
Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе
накнаде.
4. Висина концесионе накнаде за коришћење предмета концесије износи 3,6% од укупног годишњег прихода
оствареног од обављања концесионе дјелатности.
5. Концесионар је дужан прије закључења уговора о концесији уплатити у корист буџета Републике Српске једнократну накнаду за уступљено право у износу од 7.634,94 KМ.
6. Овлашћује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да са Концесионаром закључи уговор о концесији.
7. Ако Концесионар у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи сва права утврђена овим рјешењем.
8. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3228/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2237
На основу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда
дјеце у иностранству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 100/17 и 103/17) и члана 43. став 6. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници,
одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И
ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У
ИНОСТРАНСТВУ

1. Божо Марић разрјешава се дужности в.д. чланa
Управног одбора Фонда солидарности за дијагностику и

18.12.2018.
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лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству
на захтјев Савеза синдиката Републике Српске.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3211/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2238
На основу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда
дјеце у иностранству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 100/17 и 103/17) и члана 43. став 6. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници,
одржаној 6.12.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА
ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И
ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ

1. Мирослав Зечевић, Савез синдиката Републике
Српске, именује се за вршиоца дужности члана Управног
одбора Фонда солидарности за дијагностику и лијечење
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству до окончања поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3210/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2239
На основу члана 20, а у вези са чланом 17. тачка м) Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком
развоју (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12,
33/14 и 66/18), и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18),
министар науке и технологије, 13. децембра 2018. године,
доноси

П РА В И Л Н И К
О ПОДСТИЦАЊУ НАУЧНЕ ПРОДУКТИВНОСТИ У
МЕЂУНАРОДНИМ РЕФЕРЕНТНИМ ЧАСОПИСИМА И
НАГРАЂИВАЊЕ ЗА НАУЧНА ДОСТИГНУЋА

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјерила и поступак за
подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа.
Члан 2.
(1) Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима (у даљем тексту: подстицаји за научну продуктивност) подразумијева финансијска
средства која издваја Министарство науке и технологије (у
даљем тексту: Министарство) за публиковање научних радова у часописима који се налазе у Journal Citation Reports
(JCR) извјештају компаније Клеривет аналитикс (Clarivate
Analytics), тј. у неком од Web of Science индекса.
(2) Награда за научна достигнућа у развоју науке (у
даљем тексту: Награда) додјељује се научницима и истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.
Члан 3.
(1) Средства за подстицаје за научну продуктивност
и Награду обезбјеђују се у буџету Републике Српске (у
даљем тексту: Република), а воде се у Министарству.
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(2) Министарство сваке године утврђује висину новчаног износа за подстицаје за научну продуктивност и Награду у складу са планираним средствима за ту намјену у финансијском плану Министарства и у складу са упутством
Министарства о висини средстава која се додјељују на име
програмских активности.
Члан 4.
Кандидати за подстицаје за научну продуктивност и
Награду (у даљем тексту: кандидати) треба да испуњавају
сљедеће услове:
1) да имају мјесто пребивалишта у Републици и држављанство Републике,
2) да имају картон научноистраживачког радника у бази
података Министарства (e-cris.rs).
Члан 5.
(1) Мјерила за додјелу подстицаја за научну продуктивност су:
1) кандидат има најмање један објављен научни рад у
претходне двије календарске године, у часописима који се
налазе у Journal Citation Reports (JCR) извјештају за текућу
годину, тј. у неком од сљедећих Web of Science индекса:
1. Science Citation Index Expanded,
2. Social Sciences Citation Index,
3. Arts & Humanities Citation Index,
4. Conference Proceedings Citation Index - Science,
5. Conference Proceedings Citation Index - Social Science
& Humanities;
2) Web of Science цитираност објављеног научног рада
кандидата у часопису у претходних пет година (без аутоцитата).
(2) Ако научни рад има више од једног аутора из Републике, право пријаве има било који аутор уз писмену сагласност осталих аутора из Републике, у којој се наводи начин
расподјеле подстицаја за научну продуктивност између аутора изражен у постоцима.
(3) Ако је научни рад објављен у међународној колаборацији, право пријаве има било који аутор из Републике,
независно од тога који по реду је на списку коаутора.
(4) Један аутор може добити подстицај за научну продуктивност за највише два рада током једне календарске
године, након тога ниједан аутор или коаутор нема право
конкурисати за исте научне радове.
(5) Ако се научни часопис појављује истовремено у
више категорија, у обзир се узима категорија у којој је научни часопис боље рангиран.
(6) Радови објављени у потенцијалним, могућим или
вјероватним предаторским часописима сматрају се неетичким праксама и неће се разматрати.
Члан 6.
(1) Награда се додјељује једном кандидату или једном
истраживачком тиму који чине кандидати који испуњавају
услове из члана 4. овог правилника и који је у претходној
календарској години, до тренутка објављивања конкурса,
постигао најмање један изузетан резултат у научноистраживачком раду на међународном плану, као што су:
1) координација међународним истраживачким пројектом који финансира Европска комисија кроз Оквирне програме (Horizon 2020 и COST) или друге програме које финансирају међународне организације,
2) објављена или уређена научна монографија међународног значаја код престижног иностраног издавача,
3) доказана примјена резултата истраживања, као што
су међународни патенти, руковођење пројектима кроз које
је остварена мјерљива корист за пословни сектор,
4) менторство на међународном нивоу, не рачунајући
земље бивше Југославије,
5) објављен научни рад у међународном часопису чији
је фактор утицајности (Journal Impact Factor - IF) једнак или
већи од 30 за претходну годину.
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(2) Свако мјерило наведено у т. од 1) до 5) става 1. овог
члана носи по један бод.
(3) Награда се додјељује кандидату са највише бодова, а
у случају да два кандидата и/или истраживачка тима имају
исти број бодова, дијеле Награду на два једнака дијела.
Члан 7.
(1) Иницијативу за предлагање кандидата, поред самих
кандидата, могу упутити и научноистраживачке организације.
(2) Министарство објављује јавни конкурс за предлагање кандидата у средствима јавног информисања и на интернет страници Министарства, једном годишње.
Члан 8.
(1) Пријаву и одговарајућу документацију тражену јавним конкурсом Министарству подносе кандидати из члана
4. овог правилника.
(2) Кандидати уз пријаву за подстицај за научну продуктивност прилажу сљедећу документацију:
1) копију објављеног научног рада у електронској или
штампаној верзији,
2) у случају вишеауторског рада: потписану сагласност
свих коаутора (само оних који су из Републике), у којој се
наводи начин расподјеле подстицаја за научну продуктивност између аутора из Републике, изражен у постоцима,
3) доказ да се часопис налази у JCR извјештају за текућу годину, односно доказ о броју Web of Science цитата
(без аутоцитата).
(3) Кандидати уз пријаву за Награду достављају сљедећу документацију:
1) доказе о оствареним научним достигнућима у
штампаном или електронском облику и подробно текстуално образложење за свако појединачно достигнуће,
2) у случају истраживачког тима, потписану сагласност
свих чланова истраживачког тима, у којој се наводи начин
расподјеле Награде, изражен у постоцима.
Члан 9.
(1) Министар науке и технологије (у даљем тексту: министар) рјешењем именује Комисију за додјелу подстицаја за
научну продуктивност и Награду (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисију чине три члана:
1) два члана из Министарства и
2) један члан је научник који је објавио најмање три
рада у часописима индексираним у Web of Science, од којих
је најмање један рад цитиран десет или више пута.
(3) Комисија доноси пословник о свом раду.
(4) Задатак Комисије је да по затварању конкурса, у
складу са утврђеним условима из чл. 4, 5, 6. и 8. овог правилника, размотри достављене пријаве, оцијени испуњеност формално-правних услова за учествовање на конкурсу,
те сачини приједлог износа средстава за додјелу подстицаја
за научну продуктивност и Награде.
(5) Члан Комисије из реда научника за свој рад има право на накнаду.
(6) Уколико Комисија утврди да пријављени кандидати
не испуњавају услове за додјелу Награде, Награда се неће
додијелити за текућу годину.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-27/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

Министар,
Др Ален Шеранић, с.р.

2240
На основу члана 23. став 2. Закона о заштити жртава ратне
тортуре (“Службени гласник Републике Српске”, број 90/18) и
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члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 74/10, 86/10, 24/12,
121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар рада и борачко-инвалидске заштите, 7. новембра 2018. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ КОРИСНИКА ПРАВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин
вођења јединствене матичне евиденције корисника права
по Закону о заштити жртава ратне тортуре (у даљем тексту:
Закон), односно жртава ратне тортуре.
Члан 2.
Јединствену матичну евиденцију жртава ратне тортуре
води Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (у
даљем тексту: Министарство) путем Интегралног информационог система борачко-инвалидске заштите, у складу
са Законом.
Члан 3.
(1) У јединствену матичну евиденцију уписују се жртве ратне тортуре (у даљем тексту: жртве тортуре) којима је
рјешењем надлежног органа признат статус жртве тортуре.
(2) Јединствена матична евиденција садржи опште и
посебне податке о жртвама тортуре.
Члан 4.
Општи подаци су:
1) презиме, име једног родитеља, име, пол,
2) подаци о рођењу - датум, мјесто, општина/град,
држава,
3) јединствени матични број (у даљем тексту: ЈМБ),
4) подаци о пребивалишту - адреса, мјесто, општина/
град, држава,
5) подаци о задњем мјесту пребивалишта,
6) телефон, e-mail,
7) подаци о националности и држављанству,
8) подаци о начину исплате мјесечног примања, ако је
корисник мјесечног примања,
9) подаци о пуномоћнику, ако има пуномоћника.
Члан 5.
Посебни подаци су:
1) подаци о признатом статусу жртве тортуре према
облику тортуре и правима
по основу признатог статуса,
2) број и датум рјешења о признатом статусу и правима,
3) орган који је донио рјешење,
4) датум престанка статуса и права,
5) разлог престанка статуса и права.
Члан 6.
(1) Унос података из чл. 4. и 5. овог правилника у јединствену матичну евиденцију врше и ажурирају градски/
општински органи управе надлежни за послове борачкоинвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата (у
даљем тексту: првостепени органи).
(2) Подаци из чл. 4. и 5. овог правилника уносе се на
основу података које је првостепени орган прибавио по
службеној дужности, на основу података које је доставила
странка или на други одговарајући начин.
Члан 7.
(1) Подаци из чл. 4. и 5. овог правилника уносе се у
виду електронског записа у Интегрални информациони систем борачко-инвалидске заштите.
(2) База података обрађује се и претражује помоћу информатичке апликације.

18.12.2018.
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(3) Подаци из чл. 4. и 5. овог правилника заштићени
су у складу са прописима из области заштите личних података.
Члан 8.
(1) Жртви тортуре на њен захтјев може се издати идентификациона картица са подацима из јединствене матичне
евиденције.
(2) Идентификациона картица штампа се на прописаном обрасцу, а изглед и садржај обрасца налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.
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пеног органа затражиле издавање идентификационе картице.
(2) Одштампане идентификационе картице уручују
првостепени органи и у информациони систем уносе податке о издатим идентификационим картицама.
Члан 11.
(1) Идентификационе картице служе корисницима за
доказивање статуса жртве тортуре.
(2) Идентификациона картица важи само уз личну карту.

Члан 9.
Идентификациона картица из члана 8. овог правилника је
бијеле боје, правоугаоног облика, димензија 90 mm ∙ 60 mm.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 10.
(1) Министарство обезбјеђује штампање идентификационих картица за жртве тортуре које су путем првосте-

Број: 16-020-130-1/18
16. новембра 2018. године
Бања Лука

Министар,
Др Миленко Савановић, с.р.
ПРИЛОГ 1.

АДРЕСА: ___________________________
МИНИСТАРСТВО РАДА И
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
ПРЕБИВАЛИШТЕ: __________________
ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТИЦА
жртве ратне тортуре
ВАЖИ ДО: ________________________
ИМЕ: _____________ ПРЕЗИМЕ: ____________
МБГ: _____________________________________
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Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о
пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и
31/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 25/18, 46/18, 71/18, 97/18
и 102/18) послије члана 25. додаје се члан 25а, који гласи:
“Члан 25а.
(1) Право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице у 2019. години имају пољопривредни
произвођачи који су извршили јесењу сјетву меркантилне
пшенице у 2018. години, који су поднијели захтјев попуњен
на Обрасцу 26а. из Прилога овог правилника и пријавили
меркантилну пшеницу као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ у 2019. години.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварују корисници подстицаја који:
1) засију минимално 1,5 ha меркантилне пшенице и
пријаве дате површине као начин коришћења у РПГ,

Серијски број
___________________

М. П.

МИНИСТАР
_______________

2) примијене препоручене сјетвене нормативе од минимално 170 kg сјеменске пшенице по хектару.
(3) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији
и уз који се прилаже:
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) потписана и овјерена велепродајна фактура 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 меркантилне пшенице.
(4) Висина подстицајних средстава из става 1. овог члана утврђује се у складу са Планом коришћења средстава за
2019. годину.
(5) Корисници подстицаја подносе Агенцији за аграрна
плаћања Пријаву сјетвених површина засијаних меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2018. године и захтјев за
остваривање права на подстицајна средства за производњу
меркантилне пшенице, сачињене на обрасцима 26а. и 26б,
који се налазе у Прилогу овог правилника, најкасније до 31.
јануара 2019. године.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-4982/18
6. децембра 2018. године
Бањалука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
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18.12.2018.
Прилог

Република
Српска

Образац 26а.

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Редни бр. пријаве:

ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна
ПРИЈАВА
сјетве меркантилне пшенице у јесен 2018. године
Ради остваривања права на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу пријављујем да сам у јесен 2018. године, на обрадивом земљишту, које је уписано као начин коришћења у Регистар пољопривредних газдинстава, засијао/-ла укупну површину под меркантилном пшеницом од:
Редни
бр.

Локација парцеле
(кaтастарска општина)

Број парцеле
(основни/подброј)

Назив парцеле
(потес)

Површина под мерк.
пшеницом (ха)

Укупна засијана површина под меркантилном пшеницом (ха):
Напомена: минимална укупна сјетвена површина 1,5 ха
Датум

Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица
обавезан је печат)

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

Напомена:
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој
сјетви 2018. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у
наредне двије године.
Република
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна

Образац 26б.
Редни бр. пријаве:

18.12.2018.
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ЗАХТЈЕВ
– за подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2019. години –
Ради остваривања права на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу пријављујем да сам у јесен 2018. године, на обрадивом земљишту, које је уписано као начин коришћења у Регистар пољопривредних газдинстава, засијао/-ла укупну површину под меркантилном пшеницом од:
(ха) Словима:

(ха)

Напомена: минимална укупна сјетвена површина 1,5 ха

Уз Захтјев прилажем укупно: __________(словима:__________________) фискалних рачуна (исјечака), као доказ о укупним утрошеним количинама репроматеријала:
Врста репроматеријала

Утрошена количина у кг

Декларисано сјеме пшенице

(кг)

Напомена: минимална сјетвена норма = 170 кг/ха

Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица
обавезан је печат)

Датум

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

Напомена:
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој
сјетви 2018. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја биће искључен из свих подстицаја у
наредне двије године.
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РЈЕШЕЊЕ

На основу члана 54. став 1. Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана
69. ст. 1. и 3. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

НАРЕДБУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ ШУМА СЈЕЧОМ СТАБАЛА
СЛУЧАЈНИХ УЖИТАКА У ИНДУСТРИЈСКИМ
ПЛАНТАЖАМА АД БАЊА ЛУКА

1. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о спровођењу мјера заштите шума сјечом стабала
случајних ужитака у Индустријским плантажама а.д. Бања
Лука (“Службени гласник Републике Српске”, број 21/18).
2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-1048/18
11. децембра 2018. године
Бањалука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 82. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12,
15/16, 57/16 и 31/18) и члана 31. став 6, а у вези са чланом
34. став 1. тачка 2. Закона о библиотечко-информационој
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/16 и 62/18), у поступку разрјешења директора Јавне
установе Народна библиотека “Бранко Ћопић” Брод, 5. децембра 2018. године, д о н о с и

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“БРАНКО ЋОПИЋ” БРОД

1. Наташа Челар из Брода разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека
“Бранко Ћопић” Брод, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/620-265/18
5. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу
предсједнице Владе,
министар,
Др Ален Шеранић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,
121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 31. став 6. Закона о
библиотечко-информационој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку
именовања директора Јавне установе Народна библиотека
“Бранко Ћопић” Брод, 5. децембра 2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “БРАНКО ЋОПИЋ” БРОД

1. Љиљана Марјановић, професор српског језика и књижевности, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ
Народна библиотека “Бранко Ћопић” Брод до окончања
законом прописане процедуре избора новог директора, а
најдуже на период до 60 дана.
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2. Именована обавља послове заступања и представљања ЈУ Народна библиотека “Бранко Ћопић” Брод у правном
промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/620-265-1/18
5. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу
предсједнице Владе,
министар,
Др Ален Шеранић, с.р.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност Републикe Српскe
На основу члана 16. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 117/11, 63/14 и 90/16) и члана
27. Статута Фонда за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/12 и 74/17), а у вези са чланом 33.
став 2. Правилника о вршењу енергетског прегледа зграда
и издавању енергетског цертификата (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 30/15 и 93/16), уз претходну сагласност Министарства за просторно уређење, грађевинарство
и екологију, број: 15.03-052-7896/18, од 13.11.2018. године,
директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност Републике Српске д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Овом одлуком одређује се фиксни износ накнаде за
издавање енергетског цертификата зграде (Цец) у висини
од 150,00 КМ.
II
Износ накнаде одређен у тачки I. ове одлуке примјењује
се за период од 1.1.2019. године до 31.12.2019. године.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске” и на интернет страници Фонда.
Број: 2.01.1-2031-3/18
29. новембра 2018. године
Бањалука

Директор,
Срђан Тодоровић, с.р.

Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и
4/17) и члана 30. став 2. Закона о инвестиционим фондовима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15),
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на
сједници одржаној 30.11.2018. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

Члан 1.
У Правилнику о пословању друштва за управљање инвестиционим фондовима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 105/15 и 24/17) у члану 5. став 3. иза ријечи:
“управљање” додају се ријечи: “које управља са три или
више фондова”.
У истом члану послије става 3. додаје се нови став 4,
који гласи:
“(4) Послове инвестиционог менаџера у оперативној јединици може да обавља један од извршних директора, под
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условом да није члан управног одбора друштва за управљање и да има дозволу за обављање послова инвестиционог
менаџера.”.
Члан 2.
У члану 7. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Друштво за управљање које управља са мање од
три инвестициона фонда у јединици за подршку може да
има запослено једно лице са непуним радним временом.”.
Члан 3.
У члану 9. послије става 1. додаје се нови став 1а, који
гласи:
“(1а) Изузетно од става 1. овог члана, ако друштво за
управљање управља са мање од три инвестициона фонда,
уговор о раду са интерним ревизором може да закључи са
непуним радним временом.”.

си:

Члан 4.
У члану 25. послије става 2. додаје се став 2а, који гла-

“(2а) Функција из става 1. овог члана може да буде повјерена једном од извршних директора, под условом да није
члан управног одбора друштва за управљање.”.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-11-CCIV-667/18
30. новембра 2018. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и
4/17) и члана 29. став 6. Закона о инвестиционим фондовима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15),
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на
сједници одржаној 30.11.2018. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ
ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ ДРУШТВА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

Члан 1.
У Правилнику о издавању дозволе за пословање и статусне промјене друштва за управљање инвестиционим
фондовима (“Службени гласник Републике Српске”, број
105/15) у члану 2. мијења се став 4. и гласи:
“(4) Као доказ из става 2. тачка е) овог члана доставља се изјава да ће запослити довољан број извршилаца са
квалификацијама, знањима и искуством потребним за обављање послова предвиђених пословним планом из става 2.
тачка б) овог члана и обезбјеђење кадровске оспособљености дефинисане Законом и актом Комисије којим се прописује пословање друштва за управљање инвестиционим
фондовима.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-11-CCXC-668/18
30. новембра 2018. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.

На основу члана 93. став 4, члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09,
30/12, 59/13, 108/13 и 4/17), Комисија за хартије од вријед-

18.12.2018.
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ности Републике Српске, на сједници одржаној 30.11.2018.
године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И
ДОБИЈАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
БРОКЕРА, ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА И
ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА

Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку стицања звања и
добијања дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 119/06, 17/08 и 15/18)
у члану 3. став 4. послије ријечи: “подноси се” додају се
запета и ријечи: “најкасније у року од пет дана прије дана
испита,”.
У ставу 6. ријечи: “копија личне карте” замјењују се
ријечима: “овјерена копија идентификационог документа
и овјерени”.
Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) Документација из става 6. овог члана, која је сачињена на страном језику, мора да буде преведена од стране овлашћеног судског тумача у Републици Српској, а стране исправе морају да буду овјерене и апостилом.”.
Члан 2.
У члану 4. став 1. послије ријечи: “полаже” додају се
ријечи: “писмено, електронски,”.
Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Стручном испиту за стицање звања брокера може
приступити лице са најмање VII (седмим) степеном високе
стручне спреме, односно лице са завршеним академским
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студијем првог циклуса који је вреднован са најмање 180
ECTS бодова.
(2) Стручном испиту за стицање звања инвестиционог
савјетника и инвестиционог менаџера може приступити
лице са најмање VII (седмим) степеном високе стручне
спреме, односно лице са завршеним академским студијем
првог циклуса који је вреднован са најмање 240 ECTS бодова економске, правне, математичке или техничке струке.”.
Члан 4.
У члану 10. бришу се ријечи: “став 1.”.
Члан 5.
У члану 11. став 1) тачка в) ријечи: “економске, правне,
математичке или техничке струке” замјењују се ријечима:
“из члана 5. овог правилника”.
Члан 6.
У члану 12. тачка б) ријечи: “економске, правне, математичке или техничке струке” замјењују се ријечима: “из
члана 5. овог правилника”.
Члан 7.
У члану 15. послије става 2. додаје се став 3, који гласи:
“(3) Право на добијање дозволе за обављање послова инвестиционог савјетника имају и лица која су стекла
звање инвестиционог менаџера, а немају звање инвестиционог савјетника.”.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-11-CCXC-669/18
30. новембра 2018. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.

СА Д РЖ А Ј
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
2212 Уредба о измјенама Уредбе о предузетничким
дјелатностима ............................................................. 1
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посебних намјена, број: 04/1-012-2-3191/18 ......... 25
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