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

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2017. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 116/16), Влада Републике Српске, на 139. 
сједници, одржаној 24.8. 2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству за економске односе 

и регионалну сарадњу (организациони код 2159) на План 
утрошка средстава, за период 1.1 - 31.8.2017. године, у 
износу 140.000,00 КМ, и то са позиције: 511300 - издаци за 
набавку постројења и опреме.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство за 

економске односе и регионалну сарадњу и Министарство 
финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2052/17 Предсједница
24. августа 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 31. став 6. Закона о угоститељству 

(“Службени гласник Републике Српске”, брoj 45/17) и чла-
на 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 трговине и туризма, 
16.8.2017. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА КЊИГЕ 
ГОСТИЈУ У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА ЗА 

СМЈЕШТАЈ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик, садржај и на-

чин вођења књиге гостију коју воде угоститељи који пру-
жају услуге смјештаја у угоститељском објекту за смjештај.

Члан 2.
(1) Књига гостију води се у штампаној форми.
(2) Књига гостију може се водити и у електронској фор-

ми у складу са законом и прописима којима се уређује елек-
тронско пословање.

(3) Књига гостију из ст. 1. и 2. овог члана води се за до-
маће држављане, док се подаци за стране држављане уносе 
у књигу страних гостију која се води у складу са прописима 
о странцима.

Члан 3.
(1) Књига гостију води се ажурно, уредно и тачно на 

начин који омогућава увид у унесене податке по хроно-
лошком реду.

(2) Угоститељ овјерава сваку страницу књиге гостију 
која се води у штампаној форми.

Члан 4.
(1) Подаци који се уносе у књигу гостију за домаће 

држављане су:
1) редни број пријаве,
2) име и презиме,
3) пол,
4) дан, мjесец и година рођења,
5) мjесто, општина и држава рођења, 
6) адреса, 
7) јединствени матични број грађана,
8) број и спрат смјештајне јединице,
9) датум и вријеме доласка,
10) датум и вријеме одласка,
11) број издатог одговарајућег рачуна и
12) примједба. 
(2) У књигу гостију уписује се и јединствени матични 

број грађана (ЈМБ) у складу са законом којим се уређује 
заштита личних података грађана.

(3) Подаци из ст. 1. и 2. овог члана уносе се у књигу 
гостију на основу личних исправа гостију и других одгова-
рајућих исправа на основу којих се могу утврдити подаци 
који се уносе у књигу гостију.

Члан 5.
(1) Домаћи држављанин који користи услугу смјештаја 

одмах се по пријему у објекту за смјештај евидентира у 
књигу гостију благовременим и вјеродостојним уношењем 
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података из члана 4. став 1. т. 1) до 9) овог правилника у 
тачно назначеним колонама. 

(2) Подаци из члана 4. став 1. т. 10) до 12) овог пра-
вилника уносе се у књигу гостију након одјаве госта из 
објекта.

(3) Страни држављанин који користи услугу смјештаја 
одмах се по пријему у објекту за смјештај евидентира у 
књигу страних гостију у складу са прописима о странцима.

Члан 6.
(1) Књига гостију чува се најмање двије године након 

што је попуњена.
(2) Ако се књига гостију води у електронској форми, 

потребно је да садржи све податке из члана 4. ст. 1. и 2. овог 
правилника.

(3) По истеку календарске године књига гостију у елек-
тронској форми чува се на одговарајућем медију најмање 
двије године.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о облику, садржају и начину вођења књиге 
гостију у угоститељским објектима за смјештај (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 101/11).

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 14-01-020-1872/17
17. августа 2017. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.

Министар просвјете и културе Републике Српске, на 
основу члана 31. став 6, а у вези са чланом 34. став 1. тач-
ка 1. Закона о библиотечко-информационој дјелатности 
(“Службени гласник Републике Српскe”, број 44/16), 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), у поступку разрјешења дирек-
тора ЈУ Народна библиотека “Јован Дучић” Калиновик, 18. 
августа 2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАЛИНОВИК

1. Нада Пухало, из Калиновика, разрјешава се дужности 
директора ЈУ Народна библиотека “Јован Дучић” Калино-
вик због истека мандата, са 27. септембром 2017. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-151-4/17
18. августа 2017. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 31. став 
6. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 44/16) 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), у поступку именовања директора ЈУ 
Народна библиотека “Јован Дучић” Калиновик, 18. августа 
2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАЛИНОВИК

1. Нада Пухало, из Калиновика, именује се за директора 
ЈУ Народна библиотека “Јован Дучић” Калиновик, са 28. 
септембром 2017. године, на мандатни период од четири 
године.

2. Именована обавља послове заступања и предста-
вљања ЈУ Народна библиотека “Јован Дучић” Калиновик у 
правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-151-5/17
18. августа 2017. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

На основу члана 86. 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), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16) и 
члана 31а. Закона о општем управном поступку (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), 
помоћник директора за оснивање и одржавање катастра 
непокретности Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, 
дипл. правник, а по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 
15.4.2016. године,  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАКУЛИЋ, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Дракулић, град Бања Лука, и то за ката-
старске парцеле бр. 232/6, 232/14, 232/15, 232/16 и 232/17, 
укупне површине 4064 м², основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16). 

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Дракулићи, град Бањалука, за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Дракулићи, град Бања Лука, за катастарске парцеле бр. 
232/6, 232/14, 232/15, 232/16 и 232/17, уписане посједовни 
лист број: 224/16 к.о. Дракулић, као и земљишна књига за 
парцеле сп бр. 434/44, 436/51, 436/52, 436/8 и 436/2, упи-
сане зк. уложак број: 1036 КО Дракулићи, град Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

 Помоћник директора за
Број: 21.08/951-25/17 оснивање и одржавање
22. августа 2017. године катастра непокретности,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. 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), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16) и 
члана 31а. Закона о општем управном поступку (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), 
помоћник директора за оснивање и одржавање катастра 
непокретности Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, 
дипл. правник, а по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 
15.4.2016. године,  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГАЈЕВИ, 
ОПШТИНА ПРЊАВОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Гајеви, општина Прњавор, и то за ка-




