
1581
На основу члана 78. Закона о инспекцијама у Републици 

Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/10, 
109/12, 117/12 и 44/16) и члана 43. став 2. 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

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О НАЧИНУ УСКЛАДИШТЕЊА, 

ЧУВАЊА И РАСПОЛАГАЊА РОБОМ ОДУЗЕТОМ У 
ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Члан 1.
У Уредби о начину ускладиштења, чувања и распола-

гања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 125/10, 67/14 
и 78/17) у члану 2. став 2. мијења се и гласи:

“(2) Роба одузета у инспекцијском надзору предаје се 
Јавном предузећу Робне резерве Републике Српске а.д. 
Бања Лука - у стечају (у даљем тексту: Јавно предузеће - у 
стечају) ради ускладиштења, чувања и даљег поступања.”.

У ставу 3. ријечи: “надлежно јавно предузеће” за-
мјењују се ријечима: “Јавно предузеће - у стечају”, као и у 
цијелом тексту Уредбе у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 3. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Робом одузетом у поступку инспекцијског надзора 

која се може ставити у даљи промет или употребу распола-
же Јавно предузеће - у стечају.”.

Став 3. мијења се и гласи:
“(3) На крају сваког тромјесечја Јавно предузеће - у 

стечају израђује преглед ускладиштене робе, те новчана 
средства од продате одузете робе, по одбитку трошкова 
ускладиштења, чувања и манипулације робом уплаћује на 
Јединствени рачун трезора у корист рачуна јавних при-
хода.”.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2281/17 Предсједница
14. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 64. став 1. тачка а), а у вези са чланом 

4. став 2. Закона о трговини (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15), и члана 43. став 
3. 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

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОЈ МЈЕРИ ЗА ПРОМЕТ ТРУПАЦА

I
Овом одлуком прописује се привремена мјера забране 

промета трупаца ради заштите потреба привреде.

II
Забрањује се правним лицима, предузетницима и фи-

зичким лицима да врше промет трупаца, осим трупаца цр-
ног бора, изван територије Републике Српске.

III
1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице ако врши промет трупаца, осим 
трупаца црног бора, изван територије Републике Српске.

2) За прекршај из подтачке 1. ове тачке казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000 КМ 
до 3.000 КМ.

3) За прекршај из подтачке 1. ове тачке казниће се пре-
дузетник новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

4) За прекршај из подтачке 1. ове тачке казниће се фи-
зичко лице новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а преста-
је да важи истеком рока од шест мјесеци од дана ступања 
на снагу.

Број: 04/1-012-2-2264/17 Предсједница
14. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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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 
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Сриједа, 27. септембар 2017. године
БАЊА ЛУКА

Број 89 Год. XXVI

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18




