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53 Трошкови производних услуга 
53000 Трошкови производних услуга на изради производа
53003 Трошкови услуга жетве
53100 Трошкови транспортних услуга

53200 Трошкови за услуге на текућем одржавању основ-
них средстава

53210 Трошкови одржавања пољопривредне механизације
53330 Закупнина земљишта
53334 Закупнина опреме

55 Нематеријални трошкови

55090 Остале непроизводне услуге (стручна контрола, 
интернет, одржавање апликативног софтвера и сл.)

55210 Премија осигурања усјева
55260 Премије за обавезно осигурање лица

Образац 1.
Финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава те-

кућег гранта Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде са позиције 415200 Јавној установи Пољопривредни инсти-
тут Републике Српске од  ________________ до ________________.

Износ дозначених средстава _______________ КМ
Број Рјешења Министарства:  ______________/19

Редни 
бр.

Број и датум 
рачуна/извода/
исплатнице

Опис 
утрошка 
средстава

Позиција 
плана

Износ рачу-
на у КМ

1.
2.
3.
4.

Укупно
Број:   Потпис овлашћеног лица
Датум: М. П.                  _____________________
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На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким пропи-

сима (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/13) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар енерге-
тике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРЕГЛЕДИМА ОПРЕМЕ 

ПОД ПРИТИСКОМ ТОКОМ ВИЈЕКА УПОТРЕБЕ

Члан 1.
У Правилнику о прегледима опреме под притиском то-

ком вијека употребе (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 37/18) у члану 21. ријечи: “1. маја 2019. године” 
замјењују се ријечима: “1. маја 2020. године”.  

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.06/020-1521-1/19
3. априла 2019. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.
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На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким пропи-

сима (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/13) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар енерге-
тике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОПРЕМИ ПОД 

ПРИТИСКОМ

Члан 1.
У Правилнику о опреми под притиском (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 37/18) у члану 19. ријечи: 
“1. маја 2019. године” замјењују се ријечима: “1. маја 2020. 
године”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.06/020-1521/19
3. априла 2019. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.
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На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалид-

ском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 134/11, 82/13 и 103/15) и члана 76. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), рјешавајући по захтјеву за утврђива-
ње радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем, министар рада и борачко-инвалидске 
заштите, на приједлог Комисије за утврђивање радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ 

СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 
У ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ БРОД

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем у Територијалној ватрогасној једи-
ници Брод, утврђују се:

1) старјешина Територијалне ватрогасне јединице,
2) замјеник старјешине Територијалне ватрогасне једи-

нице,
3) контролор за превентивне послове,
4) командир смјене,
5) ватрогасац-возач,
6) ватрогасац.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мје-

стима из тачке 1. овог рјешења рачунаће се као 14 мјесеци 
стажа осигурања.

3. Осигураницима који раде на радним мјестима из тач-
ке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на 
раду.

4. Осигураницима који раде на радним мјестима из тач-
ке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

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

Број: 16-04/4-12-93/2018
18. априла 2019. године Министар,
Бања Лука Душко Милуновић, с.р.

729
Министар унутрашњих послова Републике Српске, 

рјешавајући по захтјеву Слободанке Цицовић, власнице 
Занатско-трговинске радње “Kiss” из Пала, Тржни центар 
“Том”, а на основу члана 17. Закона о печатима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 17/92, 63/01 и 49/07),  
и з д а ј е




