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17.9.2010. године, број: 04/1-012-2-277/11, од 24.2.2011. 
године, број: 04/1-012-2-837/13, од 18.4.2013. године, и 
број: 04/1-012-2-1146/13, од 7.6.2013. године, Влада Репу-
блике Српске, у функцији Скупштине акционара Гарантног 
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, на 143. сједници, 
одржаној 14.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ГАРАНТНОГ ФОНДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА

1. Зорана Вранчић и Бојан Благојевић разрјешавају се 
функције вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију 
Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, име-
новани Рјешењем број: 04/1-012-2-2024/16, од 24.9.2016. 
године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
88/16).

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

Број: 04/1-012-2-2285/17 Предсједница
14. септембра 2017. године Скупштине,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1592
На основу члана 5. тачка е) Закона о јавним преду-

зећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 
и 78/11), члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), те члана 30. став 
1. тачка 9. и члана 74. став 1. Статута Гарантног фон-
да Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-
1862/10, од 17.9.2010. године, број: 04/1-012-2-277/11, од 
24.2.2011. године, број: 04/1-012-2-837/13, од 18.4.2013. 
године, и број: 04/1-012-2-1146/13, од 7.6.2013. године, а 
у вези са чланом 20. став 1. Закона о Гарантном фонду 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 50/10), Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине акционара Гарантног фонда Републике Срп-
ске а.д. Бања Лука, на 143. сједници, одржаној 14.9.2017. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ 
ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД 

БАЊА ЛУКА

1. Именују се чланови Одбора за ревизију Гарантног 
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, у саставу:

1) Бојан Благојевић,

2) Зорана Вранчић и

3) Мирослав Бркић.
2. Чланови Одбора за ревизију Гарантног фонда Репу-

блике Српске а.д. Бања Лука бирају се на период од четири 
(4) године, уз могућност поновног избора.

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

Број: 04/1-012-2-2284/17 Предсједница
14. септембра 2017. године Скупштине,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Зако-
на о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и члана 42. став 2. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике 
Српске, на 143. сједници, одржаној 14.9.2017. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ГЕОДЕТСКЕ 
ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Рајко Божић, струковни инж. геодезије - специјали-
ста, разрјешава се вршиоца дужности помоћника директо-
ра за геодетске послове у Републичкој управи за геодетске 
и имовинско-правне послове.

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

Број: 04/1-012-2-2267/17 Предсједница
14. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 87. став 4. 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), члана 26. Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 143. сједници, одржаној 14.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА 
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Рајко Божић, струковни инжењер геодезије - специја-
листа, поставља се за помоћника директора за геодетске 
послове у Републичкој управи за геодетске и имовинско-
правне послове на период од пет година.

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

Број: 04/1-012-2-2266/17 Предсједница
14. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1593
На основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
75/04 и 78/11) и члана 16. став 2. алинеја 1. Статута ЈП “Пу-
теви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 83/12 и 111/14), Влада Репу-
блике Српске, у функцији Скупштине ЈП “Путеви Репу-
блике Српске” д.о.о. Бања Лука, на 143. сједници, одржаној 
14.9.2017. године,  д о н о с и

СТАТУТ
О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА ЈП “ПУТЕВИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” ДОО БАЊА ЛУКА

Члан 1.
У Статуту ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања 

Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 83/12 и 
111/14) у члану 30. став 1. алинеја 1. ријечи: “са најмање 
пет година радног искуства на руководећим пословима” 
бришу се.

Послије алинеје 1. додаје се нова алинеја, која гласи:
“- пет година радног искуства, од чега најмање три на 

руководним пословима.”.

Члан 2.
У члану 31. став 1. тачка 3. алинеја 1. ријечи: “грађе-

вински факултет” замјењују се ријечима: “грађевински или 
технолошки факултет”.

Алинеја 2: “положен стручни испит” брише се.
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Члан 3.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2265/17 Предсједница
14. септембра 2017. године Скупштине,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1594
На основу члана 14. Правилника о условима и поступку 

издавања лиценце превозника, извода из лиценце и начину 
означавања возила (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 77/17 и 79/17) и члана 82. 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), министар 
саобраћаја и веза  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Утврђује се висина накнаде за оспособљавање, орга-

низацију и спровођење испита за шефа превоза у износу од 
470,00 КМ без обрачунатог пореза на додатну вриједност 
(ПДВ).

2. Утврђује се висина накнаде за издавање потврде о 
стручној оспособљености шефа превоза у износу од 20,00 
КМ без обрачунатог пореза на додатну вриједност (ПДВ).

3. Накнаде из т. 1. и 2. овог рјешења уплаћују се на ра-
чун правног лица које има овлашћење за оспособљавање, 
организацију и спровођење испита за шефа превоза и изда-
вање потврде о стручној оспособљености шефа превоза.

4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1768/17
12. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

1595
Министарство за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној 
дужности, на основу члана 121. став 3. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 190. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Стављају се ван снаге Рјешење број: 15.03-361-287/15, 

од 5.3.2015. године, и Лиценца број: ПЛ-0470/2015, од 
5.3.2015. године, за грађење, односно извођење радова на 
објектима за које грађевинску дозволу издаје орган једини-
це локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. дијела електро фазе - инсталације јаке струје на 

мањим објектима са стандардном конструкцијом бруто 
грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до 
пет етажа, издати од стране Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију предузећу “Естетика 
инжењеринг” д.о.о. Бијељина.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-361-698/17
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1596
Министарство за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној 
дужности, на основу члана 121. став 3. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 190. Закона о општем 

управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Ставља се ван снаге Рјешење и лиценца за грађење, 

односно извођење радова на објектима за које грађевинску 
дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађе-
винарство и екологију, и то дијела машинске фазе, машин-
ска постројења и металне конструкције у грађевинарству, 
број: ПЛ-0116/2013, од 4.11.2013. године, издато од стра-
не Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију предузећу “Драгон” д.о.о. Брод.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-361-723/17
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1597
Министарство за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној 
дужности, на основу члана 121. став 3. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 190. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Стављају се ван снаге Рјешење број: 15.03-361-805/15, 

од 1.7.2015. године, и Лиценца за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то дијела машинске фазе 
- област термотехнике, инсталације гријања, гаса, венти-
лације и климатизације, број: ПЛ-0619/2015, од 1.7.2015. 
године, издати од стране Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију предузећу “ЕП Ин-
жењеринг” д.о.о. Градишка.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-361-753/17
18. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

На основу члана 86. 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), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16) и 
члана 31а. Закона о општем управном поступку (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), 
помоћник директора за оснивање и одржавање катастра 
непокретности Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, 
дипл. правник, а по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 
15.4.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НОВА ТОПОЛА, 

ОПШТИНА ГРАДИШКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Нова Топола, општина Градишка, и то 
за катастарску парцелу број: 1219/3, у површини од 1109 
м², парцелу број: 1219/6, у површини од 593 м², парцелу 
број: 1219/7, у површини од 299 м², и к.ч. број: 1219/8, у по-
вршини од 76 м², основан у складу са Законом о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16).


