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На основу члана 4. став 6. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 89/13) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Репу-
блике Српске, на 30. сједници, одржаној 16.7. и 20.7.2015. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 
Овом уредбом утврђују се висина и начин плаћања нак-

нада за коришћење путног земљишта ауто-путева, брзих, 
магистралних и регионалних путева на основу закупа. 

Члан 2. 
Путно земљиште је површина земљишта на којој према 

пројекту треба да се изгради или је изграђен јавни пут или 
путни објекти, а обухвата и путни појас, као и површину 
земљишта на којима су изграђени објекти или треба да се 
изграде грађевине за потребе одржавања пута и пружања 
услуга возачима и путницима (објекти за одржавање пута, 
управљање и надзор над саобраћајем, објекти за наплату 
путарине, бензинске станице, сервиси, паркиралишта, 
одморишта и друго). 

Члан 3. 
(1) Правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем 

тексту: корисници) могу користити на основу закупа путно 
земљиште за: 

1) прилаз бензинској станици, 
2) прилаз паркиралишту, 
3) прилаз ауто-сервису, 
4) прилаз угоститељском и трговачком објекту, 
5) прилаз објекту за остале пословне сврхе,
6) постављање цјевовода, каблова и водова, 
7) индивидуалне прилазе и
8) у пољопривредне сврхе и друго. 
(2) Накнаду за коришћење путног земљишта за намјене 

из става 1. овог члана на основу закупа корисник плаћа: 
1) за закуп путног земљишта ауто-путева и брзих путе-

ва на рачун ЈП “Аутопутеви Републике Српске” и 
2) за закуп путног земљишта магистралних и регионал-

них путева на рачун ЈП “Путеви Републике Српске”. 

Члан 4. 
(1) Накнада за коришћење путног земљишта (у даљем 

тексту: накнада) обрачунава се по квадратном метру повр-
шине путног земљишта које се даје на коришћење на осно-
ву закупа.

 (2) Уколико се на коришћење на основу закупа даје пут-
но земљиште које чини дио катастарске парцеле, управљач 
пута дужан је да утврди површину дијела путног земљишта 
које се даје на коришћење и да за тако утврђену површину 
одреди накнаду.  

Члан 5. 
(1) Накнада по квадратном метру путног земљишта, 

зависно од намјене за коју се путно земљиште користи, 
износи: 

1) прилаз бензинској станици 4,50 КМ/м²
2) прилаз паркиралишту 3 КМ/м²
3) прилаз ауто-сервису 3 КМ/м²
4) прилаз угоститељском или трговачком објекту 3 КМ/м²
5) прилаз објектима за остале пословне сврхе 4,50 КМ/м²
6) цјевоводе, каблове и водове, и то:
‒ за телекомуникацијске и електричне каблове 1,50 КМ/м
‒ за цјевоводе до 200 мм промјера 2 КМ/м
‒ за цјевоводе већег промјера 3 КМ/м
7) индивидуалне прилазе 1,50 КМ/м²
8) пољопривредне сврхе 0,10 КМ/м²

(2) Накнада из става 1. овог члана обрачунава се за го-
дишњи закуп путног земљишта.

(3) Порез на додату вриједност (ПДВ) обрачунава се у 
складу са Законом о порезу на додату вриједност.

Члан 6. 
(1) Накнада, из члана 5. ове уредбе, утврђена је за пут-

но земљиште које припада ауто-путевима, брзим путевима, 
магистралним и регионалним путевима на којима је интен-
зитет саобраћаја од 3.000 до 7.000 возила ПГДС. 

(2) Накнада, из члана 5. т. 1), 2), 3) и 4) ове уредбе, 
умањује се за 20% ако је интензитет саобраћаја мањи од 
3.000 возила ПДГС, односно увећава се за путно земљиште 
које припада ауто-путевима, брзим путевима, магистрал-
ним и регионалним путевима на којима је интензитет сао-
браћаја већи од 7.000 возила ПДГС, и то по 10% за сваких 
2.000 возила ПГДС. 

(3) За обрачун накнаде из ст. 1. и 2. овог члана користе 
се посљедњи званични подаци о интензитету саобраћаја на 
подручју Републике Српске.  
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Члан 7. 
(1) Висина накнаде коју корисник плаћа утврђује се 

уговором о закупу закљученим између управљача пута и 
корисника путног земљишта.

(2) Уговор из става 1. овог члана садржи: ознаку уго-
ворних страна, површину путног земљишта које је предмет 
уговора, висину накнаде, вријеме на које се закључује уго-
вор, начин плаћања накнаде, отказни рок и друге одредбе.  

Члан 8. 
Уговор који су корисници закључили прије ступања на 

снагу ове уредбе вриједи до истека рока на који је закљу-
чен.

Члан 9.  
Изузетно од чл. 3, 4, 5. и 6. ове уредбе, накнаде за ко-

ришћење на основу закупа путног земљишта не наплаћују 
се у случајевима када је корисник јединица локалне само-
управе или републички орган управе. 

Члан 10. 
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о регулисању висине накнаде за коришћење земљишта које 
припада путу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
65/06 и 93/07).  

Члан 11. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1486/15  Предсједница 
16. јула 2015. године  Владе,
Бања Лука   Жељка Цвијановић, с.р.

1001
На основу члана 12. став 3. Закона о комуналној поли-

цији (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/13) и 
члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 30. сједници, одржаној 16.7. и 20.7.2015. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О СЛУЖБЕНОЈ УНИФОРМИ, 

ЛЕГИТИМАЦИЈИ И ЗНАЧКИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
И ОЗНАЦИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИJЕ НА 

СЛУЖБЕНИМ ВОЗИЛИМА

Члан 1. 
У Уредби о службеној униформи, легитимацији и знач-

ки комуналне полиције и ознаци комуналне полиције на 
службеним возилима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 81/13) у члану 23. у ставу 3. у тачки б) послије 
ријечи: “Шековићи 61” ријеч: “и” замјењује се запетом, а 
послије ријечи: “Шипово 62” брише се тачка и додају се 
ријечи: “и Станари 63.”. 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обjављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 04/1-012-2-1497/15  Предсједница 
16. јула 2015. године  Владе,
Бања Лука   Жељка Цвијановић, с.р.

1002
На основу члана 36. став 3. Закона о матичним књига-

ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/09 и 
43/13) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
Влада Републике Српске, на 30. сједници, одржаној 16.7. и 
20.7.2015. године,  д о н о с и 

УРЕДБУ
O ДОПУНИ УРЕДБЕ  О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

ПОДАТАКА ИЗ ЦЕНТРАЛНЕ БАЗЕ ДРУГОГ ПРИМЈЕРКА 
МАТИЧНИХ КЊИГА 

Члан 1. 
У Уредби о начину коришћења података из Централне 

базе другог примјерка матичних књига (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 41/11 и 125/11) у члану 9. послије 
ставa 2. додаје се нови став 3, који гласи:

“(3) До успостављања комуникационе везе из члана 
4. став 2. ове уредбе Министарство може, уз сагласност 
Владе Републике Српске, спољним корисницима одобрити 
коришћење података из Централне базе путем CD уз прет-
ходно извршену енкрипцију личних података – hash функ-
цијом.”.  

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 04/1-012-2-1498/15  Предсједница 
16. јула 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1003
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), тачке I Одуке Владе Републике Српске, број: 04/1-
012-2-1489/15, од 16.7.2015. године, и члана 2. став 2. тачка 
4. Правила пласмана средстава по кредитним линијама и 
зајмовима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
48/15), Влада Републике Српске , на 31. сједници, одржаној 
23.7.2015. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ИНСТИТУТ ЗА 
ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, број: 4575/15, од 22.7.2015. године

I 
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавне 

установе Институт за испитивање материјала и конструк-
ција Републике Српске, број: 4575/15, од 22.7.2015. годи-
не, о кредитном задужењу у износу од 1.000.000,00 КМ из 
средстава Фонда за развој и запошљавање Републике Срп-
ске а.д. Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна 
банка Републике Српске а.д. Бања Лука.

II
Даје се сагласност Јавној установи Институт за испити-

вање материјала и конструкција Републике Српске да као 
инструмент обезбјеђења за поврат зајма, наведеног у тачки 
I ове одлуке, обезбиједи мјенице.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Инвестиционо-

развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1505/15 Предсједница 
23. јула 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1004
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 3. ст. 1. и 3. и члана 7. став (1) Правила 
пласмана по кредитним линијама и зајмовима (“Службени 


