
а) до пет ки ло гра ма пло до ва свје жег во ћа и по вр ћа
(искљу чу ју ћи кр то ле кром пи ра), 

б) је дан бу кет или ви је нац од ре за ног цви је ћа и ди је ло -
ва би ља ка, 

в) до 100 g или до пет па ко ва ња сје ме на цви је ћа и по -
вр ћа у ори ги нал ном па ко ва њу, 

г) до три ки ло гра ма лу ко ви ца и го мо ља укра сног би ља, 

д) до три соб не биљ ке и лон ча ни це (ис кљу чу ју ћи бон -
саи др во) и

ђ) до де сет бал кон ских би ља ка и нео др ве ње них укра -
сних гр мо ва.

Члан 4.

Ма ле ко ли чи не би ља, биљ них про из во да и ре гу ли са -
них обје ка та мо гу да се уве зу ако: 

а) су по ри је клом из европ ских зе ма ља, 

б) се ко ри сте у не ин ду стриј ске и не ко мер ци јал не свр хе
или за кон зу ма ци ју то ком пу то ва ња и ако се уво зе у ко ли -
чи на ма про пи са ним у чла ну 3. овог пра вил ни ка и 

в) не ма опа сно сти од ши ре ња штет них ор га ни за ма.

Члан 5.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.01.330-761/12
13. марта 2012. го ди не                    Министар,
Бања Лука                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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На осно ву чла на 17. став 2. и чла на 5. став 16. За ко на о
тр го ви ни (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/07
и 52/11) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О МИ НИ МАЛ НИМ 
ТЕХ НИЧ КИМ И КВА ЛИ ФИ КА ЦИ О НИМ УСЛО ВИ МА 

ЗА ОБА ВЉА ЊЕ ШПЕ ДИ ТЕР СКЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ 
И ШПЕ ДИ ТЕР СКИХ ПО СЛО ВА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о ми ни мал ним тех нич ким и ква ли фи ка -
ци о ним усло ви ма за оба вља ње шпе ди тер ске дје лат но сти и
шпе ди тер ских по сло ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 56/10) у чла ну 3. у ста ву 1. у тач ки а) и у
цијелом тексту Правилника ри је чи: “63.400 - дје лат ност
дру гих по сред ни ка у са о бра ћа ју” за мје њу ју се ри је чи ма:
“52.29 - oста ле по моћ не дје лат но сти у пре во зу” у од го ва ра -
ју ћем па де жу.

Члан 2.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 14-01-552/12 
13. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Го ра на Злат ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 50. став 4. За ко на о за шти ти на ра ду

(“Слу жбе ни гла сни Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и 13/10) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ВИ СИ НИ ТРО ШКО ВА 
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ ЛИ ЦЕН ЦИ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о ви си ни тро шко ва за из да ва ње ли цен ци
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/08) у чла -
ну 4. став 2. бри ше се.

До са да шњи ст. 3. и 4. по ста ју ст. 2. и 3.

Члан 2.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 020-41/11
28. октобра 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Пе тар Ђо кић, с.р.
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На осно ву чла на 18. став 2. За ко на о пре во зу у друм -
ском са о бра ћа ју Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 111/08 и 50/10), чла на 4. став 1. Пра -
вил ни ка о ускла ђи ва њу и ре ги стра ци ји ре до ва во жње
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 15/09, 24/09,
9/11 и 5/12) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
11/09), ми ни стар са о бра ћа ја и ве за  д о  н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 
РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Ко ми си ју за ускла ђи ва ње ре до ва во жње за под руч -
не ли ни је ко је ускла ђу је Под руч на при вред на ко мо ра До -
бој за ре ги стра ци о ни пе ри од 2012/2013. го ди на име ну ју се:

а) Пре драг Ер ле тић, дипл. инж. са о бра ћа ја из До бо ја -
пред сјед ник,

б) Свје тла на Ни ко лић, дипл. прав ник из Бро да - члан и

в) Алек сан дар Ђу кић, дипл. инж. са о бра ћа ја из Дер -
вен те - члан.

2. Ад ми ни стра тив не и дру ге по сло ве за по тре бе Ко ми -
си је из тач ке 1. овог рје ше ња оба вља ће струч на слу жба
Под руч не при вред не ко мо ре До бој.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 13.03/345-526/12
15. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.

Уставни суд Републике Српске

Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и чла на 60. став 1. т. а) и б) и чла -
на 61. став 1. тач ка д), а у ве зи са чла ном 37. став 1. тач ка
а) За ко на о Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 104/11), на сјед ни ци одр -
жа ној 28. фе бру а ра 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У
Утвр ђу је се да Пра вил ник о оп штим и тех нич ким усло -

ви ма за ис по ру ку то плот не енер ги је, број: 020-3773-5/06,
од 21. но вем бра 2006. го ди не, ко ји је до нио Над зор ни од -
бор АД “То пла на” При је дор, ни је у са гла сно сти са Уста вом
Ре пу бли ке Срп ске и за ко ном. 

Не при хва та се, због не на дле жно сти, ини ци ја ти ва за
оцје њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти За кључ ка на чел ни -
ка оп шти не При је дор, број: 02-38-8/08, од 22. де цем бра
2008. го ди не. 

О б р а  з л о  ж е  њ е

Дар ко Кње ги њић из При је до ра, за сту пан по адво ка ти ма
Ми о дра гу Де ре ти ћу и Дра шку Зе цу из При је до ра, дао је
Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске ини ци ја ти ву за по кре та ње
по ступ ка за оцје њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти За кључ -
ка на чел ни ка оп шти не При је дор, број: 02-38-8/08, од 22. де -
цем бра 2008. го ди не, и чла на 59. став 2. Пра вил ни ка о оп -
штим и тех нич ким усло ви ма за ис по ру ку то плот не енер ги -
је, број: 020-3773-5/06, од 21. но вем бра 2006. го ди не, ко ји је
до нио Над зор ни од бор АД “То пла на” При је дор. У ини ци ја -
ти ви је на ве де но да АД “То пла на”, по зи ва ју ћи се на оспо ре -
ни за кљу чак, гра ђа ни ма ко ји у ста но ви ма има ју ин ста ли са -
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