
г) не пред ви ђе ног из о стан ка рад ни ка ко ји би тре ба ло да
за ми је ни рад ни ка у оба вља њу рад ног за дат ка и

д) не ре дов ног из вр ше ња ре да во жње.”.

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: 13.04/340-1708/11
21. сеп тем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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На осно ву чла на 5. став 1. За ко на о же ље зни ца ма Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
58/01, 110/03 и 59/08) 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 са о бра ћа ја и ве -
за  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ДО ПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ВУ ЧИ ВО ЗО ВА НА 
ПРУ ГА МА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ (243)

Члан 1.

У Пра вил ни ку о ву чи во зо ва на пру га ма у Ре пу бли ци
Срп ској (243), (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 17/05) у чла ну 4. у ста ву 13. по сли је ри је чи: “ран га”
до да ју се ри је чи: “и ма ши но во ђа за ма не вру”.

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: 13.04/340-1708/11
21. сеп тем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Не дељ ко Чу бри ло вић, 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 и
9/11) 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 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 ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ 

РЕ ДО ВА ВО ЖЊЕ

1. У Ко ми си ју за ускла ђи ва ње ре до ва во жње за ре пу -
блич ке ли ни је ко је ускла ђу је При вред на ко мо ра Ре пу бли ке
Срп ске за ре ги стра ци о ни пе ри од 2012/2013. го ди ну име ну -
ју се:

а) Ми лен ко Па у но вић, дипл. инж. са об. из Ба ње Лу ке -
пред сјед ник,

б) Да ни е ла До ма зет, дипл. прав ник из Ба ње Лу ке - члан
и

в) Ми ли ја Ра до вић, дипл. инж. са об. из Звор ни ка -
члан.

2. Ад ми ни стра тив не и дру ге по сло ве за по тре бе Ко ми -
си је оба вља ће струч на слу жба При вред не ко мо ре Ре пу бли -
ке Срп ске.

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: 13.03/345-2204/11
22. но вем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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