
4) пози ци о ни ра ње посто је ћих плов них озна ка и, по
потре би, поста вља ње додат них плов них озна ка пре ма тре -
нут ном ста њу и

5) оба вља ње редов ног сни ма ња ради кон тро ле кине те
плов ног пута;

д) над зо р вод них повр ши на на који ма није уре ђен
плов ни пут и који нису оби ље же ни за без бјед ну пло вид бу;

ђ) укла ња ње плов них озна ка при је поја ве леда и висо -
ких вода и

е) редов но оба вје шта ва ње капе та ни ја о ста њу плов ног
пута, ста њу оби ље же но сти, пред у зе тим актив но сти ма и
про мје на ма.

Члан 19.

Ако је, због еле мен та р них непо го да и дру гих ван ред -
них дога ђа ја, угро же на или оне мо гу ће на пло вид ба плов -
ним путем, нео п ход но је одмах по пре стан ку дога ђа ја
оспо со би ти плов ни пут и објек те без бјед но сти пло вид бе.

Члан 20.

(1) Посло ве тех нич ког одр жа ва ња плов ног пута и одр -
жа ва ње обје ка та без бјед но сти пло вид бе врше прав на лица
које за те посло ве овла сти Мини стар ство сао бра ћа ја и веза.

(2) Прав на лица из ста ва 1. овог чла на мора ју да испу -
ња ва ју сље де ће усло ве:

а) да су тех нич ки опре мље ни и да има ју запо сле на
лица која су оспо со бље на за врше ње посло ва из ста ва 1.
овог чла на,

б) да су реги стро ва ни за оба вља ње посло ва из ста ва 1.
овог чла на и

в) да посје ду ју иску ство на оба вља њу истих или слич -
них посло ва.

(3) Тех нич ка опре мље ност из ста ва 2. тач ка а) овог чла -
на под ра зу ми је ва да прав но лице посје ду је:

а) пло ви ла за вађе ње и пре воз мате ри ја ла,

б) уре ђа је за мје ре ње дуби не плов ног пута,

в) радар и радио-ста ни цу и

г) гео дет ске инстру мен те за сни ма ње и одре ђи ва ње
поли гон ске мре же и попреч них про фи ла оба ле.

Члан 21.

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: 13.01/341-1723/12
31. јула 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Не дељ ко Чубри ло вић, с.р.

1666

На осно ву чла на 5. став 1. Зако на о жеље зни ца ма Репу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
58/01, 110/03, 59/08 и 24/12) 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

У П У Т  С Т В О

О ИНТЕР НОМ ТЕХ НИЧ КОМ ПРЕ ГЛЕ ДУ И ПУШТА ЊУ 
У ПРОБ НИ РАД СИГ НАЛ НО-СИГУР НО СНИХ 

УРЕ ЂА ЈА (421)

1. Овим упут ством про пи су ју се начин врше ња интер -
ног тех нич ког пре гле да и начин одви ја ња проб ног рада
ново у гра ђе них или рекон стру и са них сиг нал но-сигур но -
сних (у даљем тек сту: СС) уре ђа ја на мре жи пру га у Репу -
бли ци Срп ској.

2. СС уре ђа ји ма, у сми слу овог упут ства, сма тра ју се
уре ђа ји који обез бје ђу ју кре та ње вози ла по жеље знич кој
пру зи, а то су:

1) ста нич ни сиг нал но-сигур но сни уре ђа ји,

2) пру жни сиг нал но-сигур но сни уре ђа ји,

3) уре ђа ји за ауто мат ско зау ста вља ње воза,

4) уре ђа ји за обез бје ђе ње сао бра ћа ја на пут ним пре ла -
зи ма у истом нивоу,

5) сиг нал но-сигур но сни уре ђа ји ран жир них ста ни ца,

6) уре ђа ји за даљин ско упра вља ње сао бра ћа јем и

7) допун ски СС уре ђа ји посеб них намје на (уре ђа ји за
јавља ње бро ја воза, уре ђа ји за реги стро ва ње хода воза по
реду вожње, уре ђа ји за јавља ње одро на, уре ђа ји за детек -
ци ју загри ја них осо ви на, уре ђа ји за гри ја ње скрет ни ца,
уре ђа ји за детек ци ју рав них места на точ ко ви ма и томе
слич но).

3. Ново у гра ђе ни или рекон стру и са ни СС уре ђа ји могу
се пре да ти у сао бра ћај, одно сно пусти ти у екс пло а та ци ју
након што су прет ход но испо што ва не одред бе про пи са не
Пра вил ни ком о начи ну избо ра, про јек то ва њу, гра ђе њу,
рекон струк ци ји и пушта њу у погон сиг нал но-сигур но сних
уре ђа ја (405).

4. Интер ним тех нич ким пре гле дом прет ход но се утвр -
ђу је да ли ново у гра ђе ни или рекон стру и са ни СС уре ђа ји
одго ва ра ју тех нич ким нор ма ти ви ма и сао бра ћај но-тех нич -
ким про пи си ма из обла сти регу ли са ња и без бјед но сти
жеље знич ког сао бра ћа ја, одно сно да ли су изгра ђе ни у
скла ду са про јек том на осно ву кога је изда то одо бре ње за
гра ђе ње.

5. По завр ше ној уград њи СС постро је ња, изво ђач радо -
ва уз при су ство над зор ног орга на и пред став ни ка мена џе -
ра инфра струк ту ре врши сва потреб на мје ре ња и испи ти -
ва ња рада скло по ва СС уре ђа ја поје ди нач но и као цје ли не.

5.1. Испи ти ва њем и мје ре њем изво ђач радо ва про вје ра -
ва да ли угра ђе ни уре ђа ји у све му одго ва ра ју одо бре ним
про јек ти ма, про пи си ма и одо бре њу за гра ђе ње.

6. Ако су резул та ти мје ре ња и испи ти ва ња СС уре ђа ја
задо во ља ва ју ћи, изво ђач радо ва саста вља запи сник о извр -
ше ним мје ре њи ма и испи ти ва њи ма са мје р ним листа ма,
који пот пи су ју над зор ни орган и изво ђач радо ва.

7. Након што је при ку пио сву потреб ну тех нич ку доку -
мен та ци ју нео п ход ну за интер ни тех нич ки пре глед СС уре -
ђа ја, изво ђач радо ва мена џе ру инфра струк ту ре доста вља
изја ву о завр шет ку радо ва, у којој кон ста ту је да су радо ви
у све му ура ђе ни пре ма одо бре њу за гра ђе ње, одо бре ном
про јек ту, про пи си ма и пра ви ли ма стру ке, уго во ру и нор ма -
ти ви ма и стан дар ди ма за СС уре ђа је.

8. По при је му изја ве о завр шет ку изград ње СС уре ђа ја,
мена џер инфра струк ту ре фор ми ра коми си ју за интер ни
тех нич ки пре глед и пушта ње у проб ни рад (у даљем тек -
сту: интер на коми си ја).

9. Чла но ви интер не коми си ју су пред став ни ци слу жбе:

1) за СС постро је ња,

2) теле ко му ни ка ци о на постро је ња,

3) за сао бра ћај не посло ве и

4) за гра ђе вин ске посло ве.

10. Зада так интер не коми си је јесте да испи ти ва њем и
мје ре њем одре ђе них вели чи на и про вје ром пра вил ног
функ ци о ни са ња утвр ди да ли су постро је ња изгра ђе на пре -
ма одо бре њу за гра ђе ње, одо бре ном про јек ту, про пи си ма и
пра ви ли ма стру ке, уго во ру и нор ма ти ви ма и стан дар ди ма
за СС уре ђа је, те да о томе сачи ни запи сник.

10.1. Раду интер не коми си је оба ве зно при су ству ју
пред став ник изво ђа ча радо ва, над зор ни орга ни мена џе ра
инфра струк ту ре, руко во ди лац слу жбе ног мје ста и шеф
дио ни це за одр жа ва ње СС уре ђа ја.

11. Запи сник интер не коми си је тре ба да садр жи:

1) састав коми си је и при сут них чла но ва;

2) пред мет рада коми си је;

3) подат ке о инве сти то ру - над зор ни орган;

4) подат ке о изво ђа чу - руко во ди лац радо ва;

5) подат ке о про јект ној орга ни за ци ји;

6) подат ке о уго во ру;
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7) подат ке о одо бре њу за гра ђе ње;

8) подат ке о тех нич кој доку мен та ци ји;

9) подат ке о гра ђе вин ским днев ни ци ма;

10) подат ке о инспек ци ји радо ва;

11) подат ке о ате сти ма и ква ли те ту угра ђе не опре ме;

12) подат ке са при је ма СС опре ме код про из во ђа ча
опре ме;

13) налаз коми си је, који садр жи:

- извед бе ну доку мен та ци ју,

- испит ну и мје р ну доку мен та ци ју са оба ве зном кон -
ста та ци јом да су мје р ни резул та ти у скла ду са про пи си ма
за СС уре ђа је,

- ква ли тет изве де них радо ва,

- функ ци о нал но испи ти ва ње и

- заштит не и оста ле мје ре;

14) при мјед бе и

15) налаз и мишље ње о пушта њу у проб ни рад.

12. Интер ни тех нич ки пре глед пре ма при ро ди инве сти -
ци о ног објек та обу хва та пре глед гра ђе вин ских радо ва,
пре глед инста ла ци ја, опре ме и постро је ња, функ ци о нал но
испи ти ва ње рада СС уре ђа ја и пре глед извед бе не и испит -
не доку мен та ци је.

13. Изво ђач радо ва интер ној коми си ји доста вља:

1) резул та те испитивањa и мјерењa СС постро је ња кон -
ста то ва не у запи сни ку из тач ке 6. овог упут ства,

2) запи сни ке о резул та ти ма доби је ним при ли ком тех -
нич ког пре гле да и при је ма СС опре ме код про из во ђа ча
опре ме,

3) ате сте про из во ђа ча за мате ри јал и опре му,

4) извед бе ну тех нич ку доку мен та ци ју,

5) гра ђе вин ске днев ни ке,

6) при руч ник за одр жа ва ње (изра ђен од стра не про и -
зво ђа ча),

7) при руч ник за руко ва ње СС уре ђа јем и

8) оста лу потреб ну тех нич ку доку мен та ци ју.

14. Мена џер инфра струк ту ре интер ној коми си ји даје на
увид сагла сност о при мје ни новог типа СС уре ђа ја на мре -
жи пру га у Репу бли ци Срп ској.

15. У слу ча ју да је про це ду ра за доби ја ње сагла сно сти
о при мје ни новог типа СС уре ђа ја у току, тада се запи сни -
ком интер не коми си је одре ђу је вре мен ски рок за доби ја ње
сагла сно сти, који не може бити дужи од утвр ђе ног пери о -
да проб ног рада.

16. Изво ђач радо ва је дужан откло ни ти при мјед бе
интер не коми си је, као и све недо стат ке, смет ње и ква ро ве
који се поја ве за ври је ме проб ног рада СС уре ђа ја.

17. Под спе ци фич ним окол но сти ма мена џер инфра -
струк ту ре може одлу чи ти да пре у зме одр жа ва ње СС уре ђа -
ја за ври је ме проб ног рада уко ли ко су испу ње ни сље де ћи
усло ви:

1) да је прет ход но извр ше на обу ка осо бља одр жа ва ња,

2) да су доступ на упут ства за одр жа ва ње,

3) да је доступ на тех нич ка доку мен та ци ја изве де ног
ста ња и

4) да су мена џе ру инфра струк ту ре испо ру че ни основ ни
резер вни дије ло ви.

18. Интер на коми си ја одлу чу је да ли се и под којим
усло ви ма ново и згра ђе ни или рекон стру и са ни СС уре ђај
може пусти ти у проб ни рад и пред ла же начин регу ли са ња
сао бра ћа ја за ври је ме проб ног рада.

19. Интер на коми си ја одлу чу је да ли за ври је ме проб -
ног рада СС уре ђа ја кори сти ти ново у гра ђе не сиг на ле, као
и о дозво ље ној брзи ни возо ва пре ко скрет нич ког под руч ја
за ври је ме проб ног рада ново и згра ђе ног или рекон стру и -
са ног СС уре ђа ја.

20. Интер на коми си ја може одлу чи ти да се у проб ни
рад пусте поје ди не функ ци о нал не цје ли не СС уре ђа ја које
се могу само стал но кори сти ти при је довр ше ња ције лог
постро је ња, ако се утвр ди сље де ће:

1) да је таква функ ци о нал на цје ли на СС уре ђа ја изве де -
на по одо бре ном про јек ту,

2) да су сви испи та ни и мје р ни резул та ти у окви ру про -
пи са за СС уре ђа је,

3) да се упо тре бом такве функ ци о нал не цје ли не СС
уре ђа ја не угро жа ва без бјед ност сао бра ћа ја и

4) да је за такву функ ци о нал ну цје ли ну СС уре ђа ја при -
ба вље на сагла сност за уград њу на пру га ма Репу бли ке Срп -
ске.

21. Нај ма ње 14 дана при је пушта ња СС уре ђа ја у проб -
ни рад мена џер инфра струк ту ре дужан је да при пре ми
при вре ме но упут ство о регу ли са њу сао бра ћа ја за ври је ме
проб ног рада, у циљу пра во вре ме ног упо зна ва ња и обу ке
сао бра ћај ног осо бља о начи ну регу ли са ња сао бра ћа ја за
ври је ме проб ног рада.

22. Нај ма ње 14 дана при је пушта ња СС уре ђа ја у проб -
ни рад мена џер инфра струк ту ре дужан је при пре ми ти при -
вре ме но упут ство о руко ва њу СС уре ђа јем за ври је ме
проб ног рада, у циљу пра во вре ме ног упо зна ва ња и обу ке
сао бра ћај ног осо бља о руко ва њу СС уре ђа јем.

23. За ври је ме проб ног рада ново у гра ђе ног или рекон -
стру и са ног СС уре ђа ја отправ ник возо ва води днев ник
смет њи (књи га V-11).

23.1. У днев ник смет њи отправ ник возо ва упи су је
врсту смет ње, ври је ме када је наста ла и када је откло ње на,
а изво ђач радо ва, одно сно рад ник слу жбе одр жа ва ња који
је смет њу откло нио упи су је узрок смет ње.

24. Проб ни рад ново у гра ђе ног или рекон стру и са ног
СС уре ђа ја про пи су је се за пери од од три до шест мје се ци.

25. У слу ча ју да се у току проб ног рада поја ве смет ње
или ква ро ви које се не могу откло ни ти у про пи са ном року
или који дово де у пита ње без бјед ност сао бра ћа ја, СС уре -
ђај је потреб но при вре ме но искљу чи ти из проб ног рада, а
при ли ком при вре ме ног искљу че ња СС уре ђа ја из проб ног
рада, пре ла зи се на начин регу ли са ња сао бра ћа ја који је
важио при је проб ног рада.

26. Уко ли ко се СС уре ђај при вре ме но искљу чу је из проб -
ног рада због поја ве смет ње или ква ра који се не могу пра во -
вре ме но откло ни ти или који дово де у пита ње без бјед ност
сао бра ћа ја, прво бит но про пи са ни проб ни рад може се про ду -
жи ти за пери од тра ја ња такве смет ње или ква ра.

26.1. Прво бит но про пи са ни проб ни рад се по овом
осно ву може про ду жа ва ти нај ви ше до годи ну дана.

27. Уко ли ко су у проб ни рад пуште не поје ди не функ -
цио  нал не цје ли не СС уре ђа ја, а у међу вре ме ну се дода ју и
оста ли про јек том пред ви ђе ни скло по ви, прво бит но про пи -
са ни проб ни рад се, по овом осно ву, може про ду жи ти за
додат на три мје се ца.

28. Ако је мена џер инфра струк ту ре пра во вре ме но
(при је исте ка проб ног рада) упу тио захтјев орга ну упра ве
над ле жном за посло ве изда ва ња одо бре ња за упо тре бу,
тра ја ње проб ног рада ће се про ду жи ти до завр шет ка рада
коми си је за тех нич ки пре глед, коју име ну је над ле жни
орган упра ве.

29. При је пушта ња у проб ни рад СС уре ђа ја, мена џер
инфра струк ту ре дужан је спро ве сти обу ку рад ни ка за одр -
жа ва ње СС уре ђа ја у екс пло а та ци ји, а на осно ву про из во -
ђач ког упут ства и упут ства за одр жа ва ње.

30. Мена џер инфра струк ту ре дужан је да фор ми ра
коми си ју за пра ће ње проб ног рада СС уре ђа ја, а зада так те
коми си је је да, за ври је ме проб ног рада, хро но ло шким
редом биље жи све неис прав но сти у функ ци о ни са њу СС
уре ђа ја и да о томе под не се извје штај инве сти то ру и про -
из во ђа чу опре ме.

31. За ври је ме проб ног рада, свје тиљ ке ново у гра ђе них
свје тло сних сиг на ла мора ју бити засје ње не ако, поред
нових, посто је ће исправ но раде.
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32. Возно осо бље свих возо ва оба вје шта ва се општим
нало гом који глав ни сиг нал и пред сиг нал важи за ври је ме
проб ног рада.

33. Сту па њем на сна гу овог упут ства пре ста је да важи
Упут ство о тех нич ком пре гле ду сиг нал но-сигур но сних
постро је ња (421) (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
број 17/09).

34. Ово упут ство 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: 13.01/340-1722/12
31. јула 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Не дељ ко Чубри ло вић, с.р.
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На осно ву чла на 29. Зако на о здрав стве ном оси гу ра њу
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) 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 и 86/10), мини стар
здра вља и соци јал не зашти те  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗМЈЕ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ОСНО ВИМА

СТАН ДАР ДА И НОР МА ТИ ВА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗАШТИ ТЕ

ИЗ ОБА ВЕ ЗНОГ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о осно вима стан дар да и нор ма ти ва
здрав стве не зашти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/11 и 83/11),
у чла ну 21. При лог број 1. замје њу је се новим При ло гом
број 1, који чини састав ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 2.

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: 11/03-020-20/12
27. јула 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

При лог број 1.

Ред .                    Дје лат ност                       Стан дард бро ја 
бр.                                                               ста нов ни ка на 

један тим 
амбу лан ти КСЗ

1. Интер на 30.000

2. Педи ја три ја (0-6) 800

3. Хирур ги ја општа (ста нов. 19 и више) 60.000

4. Гине ко ло ги ја и аку шер ство (15+) 8.000

5. Пне у мо фти зи о ло ги ја (укуп. ста нов.) 50.000

6. Неу ро ло ги ја (укуп. ста нов.) 100.000

7. ОРЛ (укуп. ста нов.) 120.000

8. Офтал мо ло ги ја (укуп. ста нов.) 40.000

9. Орто пе ди ја и тра у ма то ло ги ја (укуп. ста нов.) 100.000

10. Уро ло ги ја (укуп. ста нов.) 100.000

11. Дер ма то ве не ро ло ги ја (укуп. ста нов.) 150.000

12. Кар ди о ло ги ја 150.000

13. Онко ло ги ја 70.000
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На осно ву чла на 34. и чла на 35. став 2. Зако на о рибар -
ству (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 4/02 и
58/09) 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 пољо при вре де, шумар ства
и водо при вре де  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ДОПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И 
РАДУ РИБАР СКО-ЧУВАР СКЕ СЛУ ЖБЕ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о орга ни за ци ји и раду рибар ско-чувар ске
слу жбе (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 92/03),
посли је чла на 4. дода ју се нови чл. 4а. и 4б., који гла се:

“Члан 4а.

(1) Леги ти ма ци ја чува ра је пра во у га о ног обли ка, изра -
ђе на на чвр стом папи ру бије ле боје, састо ји се од пред ње и
зад ње стра не, димен зи ја 6,5 cm · 10,5 cm.

(2) На обра сцу леги ти ма ци је, на пред њој стра ни нала -
зи се сље де ће:

а) амблем Репу бли ке Срп ске,

б) назив “Репу бли ка Срп ска”,

в) мје сто за фото гра фи ју (22 mm · 32 mm),

г) текст: “Рибо чу вар ска леги ти ма ци ја”,

д) текст: “име и пре зи ме чува ра”,

ђ) текст: “број лич не кар те чува ра” и

е) текст: “сериј ски број леги ти ма ци је”.

(3) На обра сцу леги ти ма ци је на зад њој стра ни нала зи
се сље де ће:

а) текст: “Носи лац ове леги ти ма ци је има овла шће ња
утвр ђе на Зако ном о рибар ству и Пра вил ни ком о орга ни за -
ци ји и раду рибар ско-чувар ске слу жбе”,

б) текст: “назив рибар ског под руч ја”,

в) текст: “назив орга ни за ци је која поста вља рибо чу ва ра”,

г) текст: “мје сто и датум изда ва ња” и

д) мје сто за печат орга ни за ци је и пот пис овла шће ног
лица орга ни за ци је.

(4) Облик, изглед и садр жај обра сца леги ти ма ци је
чува ра (Обра зац 1) нала зи се у При ло гу овог пра вил ни ка,
који чини његов састав ни дио.

Члан 4б.

(1) Леги ти ма ци ја чува ра-волон те ра је пра во у га о ног
обли ка, изра ђе на на чвр стом папи ру сви је тло зе ле не боје,
састо ји се од пред ње и зад ње стра не, димен зи ја 6,5 cm ·
10,5 cm.

(2) На обра сцу леги ти ма ци је на пред њој стра ни је сље -
де ћи садр жај:

а) амблем Репу бли ке Срп ске,

б) назив “Репу бли ка Срп ска”,

в) мје сто за фото гра фи ју (22 mm · 32 mm),

г) текст: “Леги ти ма ци ја рибо чу ва ра-волон те ра”,

д) текст: “име и пре зи ме чува ра”,

ђ) текст: “број лич не кар те чува ра” и

е) текст: “сериј ски број леги ти ма ци је”.

(3) На обра сцу леги ти ма ци је на зад њој стра ни нала зи
се сље де ћи садр жај:

а) текст: “Носи лац ове леги ти ма ци је има овла шће ња
утвр ђе на Зако ном о рибар ству и Пра вил ни ком о орга ни за -
ци ји и раду рибар ско-чувар ске слу жбе”,

б) текст: “назив рибар ског под руч ја”,

в) текст: “назив орга ни за ци је која поста вља рибо чу ва ра”,

г) текст: “мје сто и датум изда ва ња” и

д) печат орга ни за ци је и пот пис овла шће ног лица орга -
ни за ци је.

(4) Облик, изглед и садр жај обра сца леги ти ма ци је
рибо чу ва ра-волон те ра (Обра зац 2) нала зи се у При ло гу
овог пра вил ни ка, који чини његов састав ни дио.”

Члан 2.

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: 12.03.2-737/12
24. јула 2012. годи не                         Ми ни стар,
Бања Лука                           Ми ро слав Мило ва но вић, с.р.
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