
 

2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 99 20.11.2013.

Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након ра-
зматрања Извјештаја Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске о раду, за период јануар - јун 2013. годи-
не, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет пр-
вој сједници, одржаној 6. новембра 2013. године, донијела 
је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извје-

штај Министарства унутрашњих послова Републике Срп-
ске о раду, за период јануар - јун 2013. године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2322/13 Предсједник
6. новембра 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1688
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након ра-
зматрања Извјештаја о реализацији Програма рјешавања 
проблема расељених лица, повратника и избјеглица, за пе-
риод 1.1 - 30.6.2013. године, Народна скупштина Републике 
Српске, на Тридесет првој сједници, одржаној 6. новембра 
2013. године, донијела је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извје-

штај о реализацији Програма рјешавања проблема расеље-
них лица, повратника и избјеглица, за период 1.1-30.6.2013. 
године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2323/13 Предсједник
6. новембра 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1689
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након 
разматрања Информације о реализацији пројеката који се 
финансирају из средстава економско-социјалне компонен-
те Развојног програма Републике Српске, са стањем на дан 
31.7.2013. године, Народна скупштина Републике Српске, 
на Тридесет првој сједници, одржаној 6. новембра 2013. го-
дине, донијела је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Инфор-

мацију о реализацији пројеката који се финансирају из сред-
става економско-социјалне компоненте Развојног програма 
Републике Српске, са стањем на дан 31.7.2013. године.

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

Број: 01-2324/13 Предсједник
6. новембра 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1690
На основу члана 9. став 6. Закона о уређењу простора 

и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
40/13) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 36. сједници, одржаној 13.11.2013. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ ПОЛАГАЊА 

СТРУЧНОГ ИСПИТА И ВИСИНИ НАКНАДА 
ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се висина, начин обрачуна и 

уплате накнаде за трошкове полагања стручног испита за 
дипломиране инжењере, инжењере и техничаре архитек-
туре, грађевинарства, машинства, електротехнике, инфор-
мационе технологије, саобраћаја, дипломиране просторне 
планере, дипломиране инжењере технологије, шумарства и 
пољопривреде, као и висина накнада члановима комисија 
за област за коју се стручни испит полаже.

Члан 2.
(1) Накнада за трошкове полагања стручног испита по 

кандидату износи 600 КМ.
(2) Кандидат који поново полаже посебни дио испита 

плаћа пуне трошкове изласка на испит.
(3) Кандидат који први пут поново полаже општи дио 

испита не плаћа трошкове изласка на испит, а за сваки сље-
дећи излазак плаћа пуни износ трошкова.

(4) Кандидат коме се призна општи или посебни дио 
стручног испита, у складу са посебним прописом којим се 
уређују услови и начин полагања стручног испита, плаћа 
накнаду за трошкове полагања стручног испита у висини 
половине износа из става 1. овог члана.

Члан 3.
Нето накнада члановима комисија за полагање струч-

ног испита износи:
а) предсједнику комисије 30 КМ по кандидату,
б) члановима комисије или замјеницима чланова, од 

којих је један ментор, 25 КМ по кандидату и
в) ментору додатно 40 КМ по кандидату.

Члан 4.
Накнада за трошкове полагања стручног испита упла-

ћује се на рачун буџета Републике Српске.

Члан 5.
(1) Секретар комисије за полагање стручних испита ду-

жан је да на крају календарске године сачини финансијски 
извјештај о средствима која су уплаћена по основу накнаде 
за полагање стручног испита и накнада исплаћених на име 
рада комисија.

(2) Извјештај из става 1. овог члана доставља се Влади 
Републике Српске.

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2400/13 Предсједница
13. новембра 2013. године Влада,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1691
На основу члана 8. став 8. Закона о уређењу простора 

и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
40/13) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 36. сједници, одржаној 13.11.2013. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ ИЗДАВАЊА 

ЛИЦЕНЦИ

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се висина накнаде за трошкове 

издавања лиценци физичким и правним лицима за израду 




