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На основу члана 70. став 4. и члана 107. став 2. тачка к) 
Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 75/08 и 60/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРШЕЊУ ДОЗНАКЕ 

СТАБАЛА ЗА СЈЕЧУ

Члан 1.
У Правилнику о вршењу дознаке стабала за сјечу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/09 и 86/14) 
у члану 2. став 1. запета и ријечи: “те урађеним извођачким 
пројектом” бришу се.

Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Под обиљежавањем стабала за сјечу подразу-

мијева се стављање отиска шумског жига и утискивање 
или обиљежавање плочицом броја који слиједи из књиге 
за извођачки пројекат - обрасца ИСК-2 за шуме у својини 
Републике Српске и књиге дознаке и премјербе дрвета за 
приватне шуме - образац ИСК-1, осим дознаке из члана 1. 
став 2. овог правилника, гдје обиљежавање не подразумије-
ва стављање отиска шумског жига и броја.

(2) Стављање отиска шумског жига и броја који слиједи 
из књигa из става 1. овог члана врши се на засјеку жилишта 
са доње стране на нагнутом терену и отиска шумског жига 
на прсној висини горње стране стабла, уз употребу масне 
фарбе црвене или црне боје, а код шума у приватном вла-
сништву плаве или зелене боје.

(3) У сваком одјелу и катастарској честици обиљежа-
вање дозначених стабала врши се по низу бројева који по-
чиње од један па навише.

(4) На дозначена стабла са прсним пречником мањим од 
15 cm, због отежаних услова, не ставља се број.”.

Члан 3.
Члан 7. мијења се и гласи:

“Евидентирање дозначених стабала и површина за сје-
чу врши се у књигама из става 1. овог члана.”.

Члан 4.
У члану 10. тачка в) брише се.

Члан 5.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику Ре-

публике Српске”, а ступа на снагу од 1. јануара 2016. године.
Број: 12.06.1-332-1226/15
18. децембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1876
На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14), члана 4. 
став 1. Правилника о усклађивању и регистрацији редова 
вожње (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/14 
и 87/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), на приједлог Подручне при-
вредне коморе Добој, министар саобраћаја и веза  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ
1. У Комисију за усклађивање редова вожње за подручне 

аутобуске линије које усклађује Подручна привредна комора 
Добој за регистрациони период 2016/2017. годинa именују се:

а) Спасоје Васиљевић, дипл. инж. саоб. из Добоја - 
предсједник,

б) Свјетлана Николић, дипл. прав. из Брода и
в) Стојан Ђурић, дипл. инж. саоб. из Теслића.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће Стручна служба Подручне привредне коморе 
Добој.

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

Број: 13.03/345-2506/15
17. децембра 2015. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.
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