
1                                2                                                                                 3                                                        4

доквалификација техничар рачунарства 11

преквалификација економски техничар 14

преквалификација пословно-правни техничар 12

преквалификација техничар друмског саобраћаја 6

преквалификација техничар жељезничког саобраћаја 12

преквалификација техничар рачунарства 3

програм средњег стручног образовања економски техничар 2

програм средњег стручног образовања техничар друмског саобраћаја 2

програм средњег стручног образовања техничар рачунарства 2

Приједор доквалификација варилац 2

преквалификација варилац 8

преквалификација возач моторних возила 21

преквалификација инсталатер 2

преквалификација лимар 1

програм средњег стручног образовања возач моторних возила 1

Брод доквалификација хемијски техничар 1

преквалификација хемијски оператер 11

преквалификација хемијски техничар 11

програм средњег стручног образовања хемијски оператер 9

Источно Сарајево доквалификација техничар рачунарства 1

доквалификација фризер 2

преквалификација електричар 1

преквалификација техничар друмског саобраћаја 1

преквалификација техничар електроенергетике 1

преквалификација техничар рачунарства 14

преквалификација туристички техничар 2

преквалификација угоститељско-кулинарски техничар 3

преквалификација фризер 2

програм средњег стручног образовања електричар 2

Требиње доквалификација економски техничар 1

доквалификација продавач 1

доквалификација трговачки техничар 4

доквалификација туристички техничар 9

доквалификација угоститељско-кулинарски техничар 2

преквалификација туристички техничар 1

програм средњег стручног образовања економски техничар 3

програм средњег стручног образовања трговачки техничар 1

програм средњег стручног образовања угоститељско-кулинарски техничар 1

Пале преквалификација машински техничар 7

преквалификација угоститељско-кулинарски техничар 7

програм средњег стручног образовања машински техничар 1

програм средњег стручног образовања угоститељско-кулинарски техничар 2
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На осно ву чла на 41. став 3. Зако на о уну тра шњој пло -
вид би (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 58/01,
33/06, 1/08 и 100/11) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар сао бра ћа ја и
веза  д о н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

О НАЧИ НУ ОБА ВЉА ЊА ПРОБ НЕ ВОЖЊЕ БРО ДО ВА

Члан 1. 

Овим пра вил ни ком прописујe се начин оба вља ња
проб не вожње бро до ва.

Члан 2.

Проб на вожња бро да, у сми слу овог пра вил ни ка, је пло -
вид ба бро да за ври је ме или посли је гра ђе ња бро да и при
врше њу основ ног, редов ног и ван ред ног пре гле да бро да.

Члан 3. 

Брод који намје ра ва да извр ши проб ну вожњу мора
има ти свје до чан ство о спо соб но сти бро да за оба вља ње
проб не вожње.

Члан 4.

(1) Мје сто и ври је ме врше ња проб не вожње бро да мора
се наја ви ти капе та ни ји при ста ни шта нај ка сни је 24 часа
при је почет ка проб не вожње.

(2) Капе та ни ја из ста ва 1. овог чла на дужна је да оба -
ви је сти оста ле уче сни ке у сао бра ћа ју на уну тра шњим
плов ним путе ви ма о мје сту и вре ме ну врше ња проб не
вожње.

Члан 5.

(1) На бро ду којим се врши проб на вожња могу се,
осим чла но ва поса де, нала зи ти само лица која изво де радо -
ве на бро ду или врше оста ла испи ти ва ња, одно сно пре глед
бро да.



(2) Чла но ви поса де из ста ва 1. овог чла на мора ју бити
бла го вре ме но укр ца ни на брод, ради упо зна ва ња са
поступ ци ма, одно сно рад ња ма које ће се изво ди ти на бро -
ду за ври је ме врше ња проб не вожње.

Члан 6.

Запо вјед ник бро да уну тра шње пло вид бе којим се врши
проб на вожња мора има ти нај ма ње дви је годи не пло вид бе -
ног ста жа у свој ству запо вјед ни ка бро да уну тра шње пло -
вид бе, који је пло вио на сек то ру на којем се врши проб на
вожња.

Члан 7.

Капе та ни ја при ста ни шта неће дозво ли ти врше ње проб -
не вожње при којој се изво де радо ви на бро ду уз упо тре бу
сред ста ва, мате ри ја ла, одно сно опре ме која пред ста вља
непо сред ну опа сност за брод, укр ца на лица или око ли ну,
или ако се на мје сту врше ња проб не вожње оба вља ју дру -
ге актив но сти које могу угро зи ти без бјед ну пло вид бу.

Члан 8.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да се
при мје њу је Пра вил ник о оба вља њу проб не вожње бро до ва
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 24/89). 

Члан 9.

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

Број:13.04/341-2473/12
14.  новембра 2012. годи не Министар,
Бања Лука Недељ ко Чубри ло вић, с.р.
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На осно ву чла на 18. став 2. Зако на о пре во зу у друм -
ском сао бра ћа ју Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Репу 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 реги стра ци ји редо ва вожње
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 15/09, 24/09,
9/11 и 5/12) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар сао бра ћа ја и веза
д о н о  с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КОМИ СИ ЈЕ ЗА УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ 

РЕДО ВА ВОЖЊЕ

1. У Коми си ју за ускла ђи ва ње редо ва вожње за под руч -
не лини је које ускла ђу је Под руч на при вред на комо ра Бије -
љи на за реги стра ци о ни пери од 2013./2014. годи ну име ну ју
се:

а) Милан Мла ђе но вић, дипл. инж. саоб. из Бије љи не -
пред сјед ник,

б) Пре драг Ћур ко вић, дипл. инж. саоб. из Бра тун ца -
члан и

в) Рад ми ла Нова ко вић, дипл. прав. из Бије љи не - члан. 

2. Адми ни стра тив не и дру ге посло ве за потре бе Коми -
си је оба вља ће струч на слу жба Под руч не при вред не комо -
ре Бије љи на.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу наред ног дана од дана
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 13.03/345-2712/12
25. децембра 2012. годи не Министар,
Бања Лука Недељ ко Чубри ло вић, с.р.
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Мини стар уну тра шњих посло ва Репу бли ке Срп ске,
рје ша ва ју ћи по захтје ву “ Printshop ” из Тре би ња, Ули ца
билећ ки пут број 8, а на осно ву чла на 17. Зако на о печа ти -
ма (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 17/92,
63/01 и 49/07),  и з д а  ј е

О ВЛ А  Ш Ћ Е  Њ Е
Овла шћу је се “Printshop” из Тре би ња, Ули ца билећ ки пут

број 8, за изра ду печа та са грбом Босне и Хер це го ви не и
амбле мом Репу бли ке Срп ске у скла ду са Зако ном о печа ти ма
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 17/92, 63/01 и
49/07) и Упут ством о раду печа то ре зни ца овлашће них за
изра ду печа та са грбом Репу бли ке Срп ске и Босне и Хер це -
го ви не (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 12/92).

Број: 04/1-3-052-409/12
24. децембра 2012. годи не Министар,
Бања Лука Станислав Чађо, с.р.

Аген ци ја за оси гу ра ње Репу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 7. став 2. али не ја 7. и чла на 9. став 1.
али не ја 2. Зако на о дру штви ма за оси гу ра ње (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10),
чла на 17. став 3. Зако на о оси гу ра њу од одго вор но сти за
мотор на вози ла и оста лим оба ве зним оси гу ра њи ма од
одго вор но сти - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 102/09) и чла на 16. став 1. али не -
ја 2. Ста ту та Аген ци је за оси гу ра ње Репу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 30/06),
Управ ни одбор Аген ци је за оси гу ра ње Репу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 27. децем бра 2012. годи не, д о н и о  ј е  

ОД Л У  К У

О БРО ЈУ ГЛА СО ВА ЧЛА НО ВА СКУП ШТИ НЕ 
ЗАШТИТ НОГ ФОН ДА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

ЗА 2013. ГОДИ НУ

I

Овом одлу ком одре ђу је се број гла со ва чла но ва Скуп -
шти не Заштит ног фон да Репу бли ке Срп ске (у даљем тек -
сту: Заштит ни фонд) за 2013. годи ну.

II

Уку пан број гла со ва чла но ва у Скуп шти ни Заштит ног
фон да за 2013. годи ну је 1.309, а поје ди нач ни број гла со ва
по чла но ви ма Заштит ног фон да, дру штви ма за оси гу ра ње
која у Репу бли ци Срп ској оба вља ју оси гу ра ње од ауто -од -
го вор но сти, одре ђу је се сра змјер но уплаћенoм допри но су
сва ког чла на Заштит ног фон да у 2012. годи ни, у одно су на
укуп но упла ће ни допри нос, како сли је ди:

Р. Друштво Упла ће ни        Уче шће     Број
бр. допри но си у упла - гла со ва

у 2012. годи ни ће ном за 2013.
допри - годи ну
но су %

1 2 3 4 5

1 Бобар оси гу ра ње а.д. 200.175,06 15,29% 200

2 Брч ко гас 
оси гу ра ње д.д. 111.841,13 8,54% 112

3 Дри на оси гу ра ње а.д. 154.265,48 11,78% 154

4 Јахо ри на оси гу ра ње 
а.д. 191.116,00 14,60% 191

5 Дунав оси гу ра ње а.д. 120.098,75 9,17% 120

6 Кра ји на оси гу ра ње а.д. 29.034,41 2,22% 29

7 Микро фин 
оси гу ра ње а.д. 16.679,19 1,27% 17

8 Нешко вић 
оси гу ра ње а.д. 164.221,16 12,54% 164

9 Оси гу ра ње Аура а.д. 67.026,10 5,12% 67

10 Три глав Кра ји на 
Копа о ник а.д.о. 114.491,83 8,75% 115

11 Bosna-Sunce 
osiguranje d.d. 6.982,72 0,53% 7

12 Euroherc osiguranje d.d. 21.798,22 1,67% 22

13 Camelija osiguranje d.d. 1.911,96 0,15% 2

14 Croacija osiguranje d.d. 2.180,44 0,17% 2
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