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12 Хан Пијесак 14.023,50
13 Шамац 17.273,50
14 Шипово 13.848,50
Р. 
бр. Изразито неразвијене општине

1 Берковићи 14.948,50
2 Вукосавље 17.798,50
3 Источни Дрвар 11.948,50
4 Источни Мостар 15.698,50
5 Источни Стари Град 13.848,50
6 Језеро 17.148,50
7 Калиновик 13.198,50
8 Кнежево 16.498,50
9 Крупа на Уни 16.398,50
10 Купрес 13.198,50
11 Лопаре 15.998,50
12 Ново Горажде 15.698,50
13 Осмаци 16.298,50
14 Оштра Лука 16.098,50
15 Рудо 16.448,50
16 Сребреница 14.698,50
17 Трново 14.848,50
18 Чајниче 14.848,50
19 Шековићи 16.498,00

III
Средства у износу од 500.000,00 КМ исплатиће се 

са буџетске позиције 487300 - трансфери неразвијеним 
општинама, у оквиру Министарства управе и локалне 
самоуправе (организациони код 1141001), за период 1.4 - 
30.6.2017. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финансија. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1430/17 Предсједница
15. јуна 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1001
На основу члана 12. Уставног закона за провођење 

Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92), члана 69. став 1. и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке 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 

ПРАВИЛНИК 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ 

ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Члан 1.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

правилници из области саобраћаја и веза, који су били у 
примјени на основу члана 12. Уставног закона за провођење 
Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92):

1) Правилник о начину дистрибуције дозвола за ванли-
нијски превоз у међународном друмском саобраћају (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 23/00),

2) Правилник о превентивним техничким прегледима 
моторних и прикључних возила (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 23/00),

3) Правилник о техничко-експлоатационим условима и 
начину обиљежавања возила којим се врши превоз (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 110/06),

4) Правилника о обрасцима налога за упућивање возила 
на ванредни технички преглед, налога за упућивање воза-
ча на ванредни здравствени преглед и образац потврде о 
искључењу возила из саобраћаја (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 101/09). 

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1030/17
15. јуна 2017. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

1002
На основу члана 12. Уставног закона за провођење 

Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92), члана 69. став 1. и члана 82. став 2. За-
кона 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 

ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ, 
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА РЕГИСТРА 

РЕДОВА ВОЖЊЕ 

Члан 1.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се при-

мјењује Правилник о обрасцу, садржају и начину попуња-
вања регистра редова вожње (“Службени лист СР БиХ”, 
број 7/91), који је у области саобраћаја и веза био у при-
мјени на основу члана 12. Уставног закона за провођење 
Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92).

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1031/17
15. јуна 2017. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

1003
На основу члана 12. Уставног закона за провођење 

Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92), члана 69. став 1. и члана 82. став 2. За-
кона 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 

УПУТСТВО
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА УПУТСТВА ЗА КОНТРОЛУ 

ДИМЕНЗИЈА, УКУПНЕ МАСЕ И ОСОВИНСКОГ 
ОПТЕРЕЋЕЊА И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА МЈЕРНИМ 

ИНСТРУМЕНТИМА НА ТЕРЕНУ 

Члан 1.
Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 

Упутство за контролу димензија, укупне масе и осовинског 
оптерећења и прикључних возила мјерним инструментима 
на терену (“Службени гласник Републике Српске”, број 
30/02).



27.6.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 61 3
Члан 2.

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

Број: 13.03/345-1206/17
15. јуна 2017. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р. 

1004
На основу члана 69. ст. 1. и 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) и тачке III 
Одлуке о коришћењу средстава прикупљених на издвоје-
ном рачуну “Фонд Партнер” (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 97/14, 56/15, 87/15, 3/16 и 34/17), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност 
Владе Републике Српске,  д о н о с и

УПУТСТВО 
О ИЗМЈЕНАМА УПУТСТВА О ПРОЦЕДУРИ И НАЧИНУ 
УТРОШКА ПРИКУПЉЕНИХ СРЕДСТАВА У “ФОНД 

ПАРТНЕР” 

1. У Упутству о процедури и начину утрошка прикупље-
них средстава у “Фонд Партнер” (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 91/15) тачка 3. мијења се и гласи:

“3. Расположива средства за репласман, на дан 31. март 
2017. године, износе 3.650.000 КМ.”.

2. У тачки 7. у алинеји првој ријеч: “шест” замјењује се 
ријечју: “осам”.

3. Тачка 11. мијења се и гласи: 
“11. Минималан износ кредита за намјену из тачке 10. 

овог упутства је 100.001 КМ, максималан 500.000 КМ, а 
одобраваће се крајњим корисницима, и то:

- кредит у износу од 100.001 КМ до 500.000 КМ са 
грејс-периодом до годину дана и роком отплате до осам 
година.”.

4. Тачка 15. брише се.
5. Досадашња тачка 16, која постаје тачка 15, мијења 

се и гласи:
“Потенцијални корисници кредитних средстава подно-

се банци захтјев за одобравање кредита, уз који достављају 
документацију прописану пословном политиком банке.”.

6. Досадашње т. од 17. до 27. постају т. од 16. до 26.
7. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.02.2-052-4238/17
23. јуна 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

1005
На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 25/09) 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 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривредe  д о н о с и 

ПРОГ РАМ 
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ 

КАРАНТИНСКОГ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА ERWINIA 
AMYLOVORA (BURRILL) WINSLOW ET AL. - 

ПРОУЗРОКОВАЧА БАКТЕРИОЗНЕ ПЛАМЕЊАЧЕ 
ЈАБУЧАСТИХ ВОЋАКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спро-

вођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин 

обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин кон-
троле спровођења мјера посебног надзора над присуством 
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - проузроковача 
бактериозне пламењаче јабучастих воћака на подручју Ре-
публике Српске у 2017. години.

Члан 2.
(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, од-

носно одсуства карантинског штетног организма Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al. - проузроковача бактерио-
зне пламењаче јабучастих воћака, на мјестима уласка по-
шиљки биљних врста домаћина патогена у Републику Срп-
ску, а које подлијежу фитосанитарном прегледу приликом 
увоза, у производним засадима биљних врста домаћина па-
тогена, на окућницама и у промету садног материјала воћа.

(2) Потенцијалне биљне врсте домаћини овог патогена 
(у даљем тексту: биљке домаћини) у Републици Српској су 
јабучасте воћне врсте, а примарно јабука, крушка, дуња, 
мушмула и остале биљне врсте наведене у Прилогу 1. овог 
програма, који чини његов саставни дио.

(3) Посебним надзором истражује се шире подручје, 
односно локалитети на којима се у Републици Српској узга-
јају биљке домаћини из става 2. овог члана, ради одређива-
ња статуса истраживаног подручја за наведени организам, 
те утврђивања могућих путања уласка или ширења у Репу-
блици Српској.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције карантинског штет-

ног организама Erwinia amylovora спроводи се на цијелој 
територији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора на граничним 
прелазима спроводи Републичка управа за инспекцијске 
послове (у даљем тексту: Инспекторат).

(3) Институције које имају овлашћење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тек-
сту: Mинистарство) за обављање послова од јавног интере-
са у области дијагностике штетних организама и заштите 
здравља биља за штетни организам из става 1. овог члана (у 
даљем тексту: овлашћене институције) спроводе посебан 
надзор у производним засадима, пољопривредним газдин-
ствима и на окућницама.

Члан 4.
Одабир локација извршен је на основу познавања био-

логије карантинског штетног организма, климатских усло-
ва за његов развој и географске дистрибуције и величине 
комерцијалних производних засада на којима се узгајају 
или расту биљке домаћини.

Члан 5.
(1) Подручја рада су мјеста уласка пошиљки биљака до-

маћина у Републику Српску, производни засади, пољопри-
вредна газдинства и окућнице на којима се узгајају или ра-
сту биљке домаћини Erwinia amylovora. 

(2) Надзором се обухватају мјеста уласка пошиљки 
биљака домаћина на граничним прелазима као могућег 
пута уношења карантински штетног организма Erwinia 
amylovora у Републику Српску, производни засади, 
пољопривредна газдинства и окућнице на којима се узга-
јају или расту биљке домаћини.

Члан 6.
Вријеме вршења надзора у производним засадима про-

писано је на основу животног циклуса штетног организама 
и фенологије биљака домаћина и врши се у складу са међу-
народно признатим и валидним EPPO дијагностичким ме-
тодама (OEPP/EPPO Bulltein 43, 21-45, 2013). 

Члан 7.
(1) Визуелни прегледи и узимање службених узорака 

за лабораторијско тестирање врше се током сезоне раста 
биљака домаћина када су симптоми видљиви. 




